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18 Nisan 2019, Perşembe

A SALONU GENÇ KBB SALONU
  

13:00 - 13:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Adil Eryılmaz
Orhan Yılmaz

13:00 - 15:00 Oturum Başkanları: Murat Songu, İrfan Kaygusuz

13:00 - 13:15
Pediatrik Rinosinüzit Komplikasyonları 
Ercan Atasoy

13:30 - 15:00 Revizyon Rinoplastiler: Olgu Sunumları
Oturum Başkanı: Bülent Ağırdır
Moderatör: Fazıl Apaydın
Tarık Şapçı
Taşkın Yücel
Fatih Öktem
Yusufhan Süoğlu
Eren Taştan

13:15 - 13:30
Pediatrik Larengofarengeal Reflü
Cenk Evren

13:30 - 13:45
Peritonsiller Abselere Yaklaşım
Haydar Koç

13:45 - 14:00
Adenotonsiller Hipertrofide Medikal Tedavi
Murat Kar

14:00 - 14:15
Endoskopik  Adenoidektomi
Osman Halit Çam

14:15 - 14:30
Drooling Tedavi Yaklaşımı
Ömer Erdur

14:30 - 14:45
Maksiller Darlıklarda Tedavi Yaklaşımı
Emire Aybüke Erdur

14:45 - 15:00
Konjenital Orta Hat Nazal Kitleler
Şehri Burcu Kuzu

15:00 - 15:30 Kahve Molası   15:00 - 15:30 Kahve Molası   

15:30 - 17:00

Tiroid - Paratiroid Cerrahisi
Oturum Başkanı: Alper Tutkun
Moderatör: Levent Soylu
Murat Yener
Ozan Bağış Özgürsoy
Hakan Korkmaz
Günter Hafız

15:30 - 17:00

Panel: Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Oturum Başkanı: Asım Kaytaz
Gediz Murat Serin
Zahide Mine Yazıcı
Tuba Bayındır
Süay Özmen
Murat Songu

18:00 AÇILIŞ

II



19 Nisan 2019, Cuma

A SALONU GENÇ KBB SALONU
  

C SALONU

08:30 - 10:00

Olgularla Erken Evre Larenks 
Kanserleri
Oturum Başkanı: Tevfik 
Aktürk
Moderatör: Gürsel Dursun
Hakan Coşkun
Kerem Öztürk
Bora Başaran
Murat Yener
Kayhan Öztürk

08:30 - 10:00

Endoskopik Sinüs Cerrahisi 
(Kadavra-Master)
Bülent Karcı
Cem Meço

10:00 - 10:30 Kahve Molası   10:00 - 10:30 Kahve Molası   10:00 - 10:30 Kahve Molası   

10:30 - 10:55 Overprojekte Burun. 
Hump Rezeksiyonu ve 
Osteotomiler: Herşey 
konuşuldu mu ?
Oturum Başkanı: Metin 
Akıner
Irina Vasilenko

10:30 - 12:15 Oturum Başkanları: Fatih 
Öktem, Yusufhan Süoğlu

10:30-11:45

Fonoplasti Kursu
Seher Şirin
Kürşat Yelken
Hakan Birkent

10:30 - 10:45 Üst Göz Kapağı Anatomisi ve 
Blefaroplasti
Mehtap Özkahraman Kınık

10:45 - 11:00 İdeal Yüz Oranları 
Esin Yalçınkaya

10:55 - 11:00 Tartışma 11:00 - 11:15 Kostal Kartilaj Greft Alınması
Sinan Eroğlu

11:00 - 11:25 Rinoplastide Kalın Cilt ve 
İnce Cilt. Teknik Detaylar
Oturum Başkanı: Metin 
Akıner
Irina Vasilenko

11:15 - 11:30 Osteotomi Teknikleri 
Naser Dadaşzade

11:25 - 11:30 Tartışma 11:30 - 11:45 Kapalı Teknik Rinoplastide 
Tipplasti
Baver Maşallah Şimşek

11:30 - 13:00 Olgularla Revizyon 
Endoskopik  
Sinüs Cerrahisi
Oturum Başkanı: Ayhan 
Gökler
Moderatör: Asım Kaytaz
Süha Beton
İbrahim Çukurova
Serdar Özer
Semih Sütay
Fikret İleri

11:45 - 12:00 Kübik Dome Greft
Bülent Koç

11:45 - 13:00

Fonocerrahi Kursu
Emel Çadallı Tatar
Sevtap Akbulut
Kayhan Öztürk

12:00 - 12:15 Mikrohibrid Rinoplasti
Eyüp Bozkurt

12:15 - 13:00 UYDU SEMPOZYUMU 
Rinoplastide Merak 
Ettikleriniz (İnteraktif 
Söyleşi)
Süreyya Şeneldir

13.00 - 14.00 Öğle Yemeği
    

13.00 - 14.00 Öğle Yemeği
    

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
    

III



14:00 - 15:30

Mastoid Obliterasyonu: 
Olgularla Tartışma
Oturum Başkanı: İrfan 
Devranoğlu
Moderatör: Nazım Korkut
Tayfun Kirazlı
Arif Ulubil
Levent Sennaroğlu
Özgür Yiğit
Cem Bilgen

14:00 - 15:30
Oturum Başkanları: Murat 
Yener, Hakan Coşkun

14:00 - 15:30
Alerji Kursu 
Berna Uslu Coşkun

14:00 - 14:15
Transoral Endoskopik 
Tiroidektomi
Murat Köse

14:15 - 14:30
Nüks Tiroidektomi
Atakan Özkan

14:30 - 14:45
Paratiroid Hastalıkları ve 
Paratiroidektomi
Ziya Şencan

14:45 - 15:00
Transnazal Özefagoskopi
Esin Özlem Atmış

15:00 - 15:15
Uyku Endoskopisi
Şenol Civelek

15:15 - 15:30
Östaki Tuboplasti
Çağlar Batman

15:30 - 16:00 Kahve Molası   15:30 - 16:00 Kahve Molası   

16:00 - 17:30 Mini Konferanslar
Oturum Başkanı: İsmail 
Topçu

16:00 - 18:00 Oturum Başkanları: İbrahim 
Çukurova, Gediz Murat Serin

16:00 - 16:30
Olgularla Tinnitus: Fatih 
Öğüt

16:00 - 16:15 Rinoplasti Sonuçlarının 
Değerlendirilmesinde  
Yaşam Kalitesini 
Değerlendiren Anketler
Mustafa Çelik

16:15 - 16:30 Alerjik Rinitte Güncel 
Yaklaşım
Yeliz Kantürk Agolli

16:30 - 17:00 Olgularla Koklear İmplant:
Levent Sennaroğlu

16:30 - 16:45 Eğri Septum Kıkırdağına 
Yaklaşım
Selami Uzun

17:00 - 17:30 Olgularla Vertigo:
Levent Özlüoğlu

16:45 - 17:00 Kaudal Septum 
Deviasyonuna Yaklaşım
Ahmet Erdem Kılavuz

17:30 - 17:55 Larengeal Reinervasyonlar 
Oturum Başkanı: Şinasi 
Yalçın
Yakubu Karagama

17:00 - 17:15 Endoskopik Sinüs 
Cerrahisinde Paranasal   
Sinüs Tomografisinin 
Değerlendirilmesi
Süleyman Erdoğdu

17:55 - 18:00 Tartışma 17:15 - 17:30 Izole Sfenoid Sinüs 
Patolojileri
Alper Dilci

18:00 - 18:25 Laringolojide Ofis 
Uygulamaları 
Oturum Başkanı: Şinasi 
Yalçın
Yakubu Karagama

17:30 - 17:45 Odontojenik Sinüzit
Alper Özdilek

18:25 - 18:30 Tartışma 17:45 - 18:00 Paranazal Sinüs 
Osteomlarına Yaklaşım
Süleyman Cebeci

Yazar Editöre Karşı  
İbrahim Sayın 
Ahmet Akgül 
20:30 - 21:30

19 Nisan 2019, Cuma

A SALONU GENÇ KBB SALONU
  

C SALONU
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20 Nisan 2019, Cumartesi

A SALONU GENÇ KBB SALONU
  

C SALONU

08:30 - 10:00

Endoskopik Kafa Kaidesi 
Cerrahisi
Oturum Başkanı: Sema Başak
Moderatör: Bülent Karcı
Cem Meço
Cenk Ecevit
Sercan Göde
Raşit Midilli

08:30 - 10:00

Temporal Kemik Diseksiyonu 
(Kadavra-Master)
Tayfun Kirazlı
Nazım Korkut

08:30 - 10:00

Yuz Genclestirmede 
NeoCollagenesis amacli 
Fonsiyonel Hyaluronik Asit 
ve BoNT A kombinasyonu - 
Luca Piovano

10:00 - 10:30 Kahve Molası   10:00 - 10:30 Kahve Molası   10:00 - 10:30 Kahve Molası   

10:30 - 10:55

Güzel Profiller Yapmak: 
Dikkate Alınacak 4 Nokta
Oturum Başkanı: Fatih 
Öktem
Pietro Palma

10:30 - 13:00
Oturum Başkanları: Ozan 
Bağış Özgürsoy, Bora 
Başaran

10:30 - 10:45
Yüz Cildi Tümörlerinde 
Rekonstrüksiyon  Yöntemleri
İsa Kaya

10:55 - 11:00 Tartışma 10:45 - 11:00
Dudak Tümörleri ve 
Rekonstrüksiyonları
Tuncay Tunçcan

11:00 - 11:25

Önden Görünüm 
Analiz Edilmesi En Zor, 
Düzeltilmesi En Zor
Oturum Başkanı: Fatih 
Öktem
Pietro Palma

11:00 - 11:15

Baş – Boyun Malign 
Melanomları ve  Sentinel LN 
Biyopsisi
Selçuk Güneş

11:15 - 11:30
Larenksin Premalign 
Lezyonlarına Yaklaşım
Ziya Saltürk

11:25 - 11:30 Tartışma 11:30 - 11:45
Vokal Kord Paralizilerinde 
Güncel Tanı ve  Tedavi
Hüseyin Sarı

11:30 - 12:15
Botulinum Toksin ve Dolgu 
Kullanımları - Orhan Alan

11:30 - 13:00

Alerji Tedavisinde Doğrular 
Yanlışlar
Oturum Başkanı: Atilla Tekat
Moderatör: Nesil Keleş
Cenk Ecevit
Kemal Uygur
Zaide Mine Yazıcı
Berna Uslu Coşkun

11:45 - 12:00

Parsiyel Larenjektomide 
Yutma   
Rehabilitasyonu
Ayşe Öznur Akidil

12:00 - 12:15
Süperfisyal Parotidektomi - 
Cerrahi Teknik
Rasim Yılmazer

12:15 - 12:30
Parotis Kitlelerine Yaklaşım 
ve Zor Vakalar
Hakkı Caner İnan

12:15 - 13:00 Yüzde Botulinum Toksin 
Uygulamaları - Betül Şahin

12:30 - 12:45
PFAPA
Yasemin Sancak

12:45 - 13:00 Tartışma

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
    

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
    

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
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14:00 - 15:30

Laringolojide Olgu 
Tartışmaları
Oturum Başkanı: Gürsel 
Dursun
Moderatör: Ferhan Öz
Sevtap Akbulut
Hakan Coşkun
Kürşat Yelken
Hakan Birkent
Yakubu Karagama

14:00 - 15:45 Oturum Başkanları: İrfan 
Devranoğlu, Arif Ulubil

14:00 - 17:00

 
Yüzde Dolgu ve Botulinum 
Toksin Uygulamaları – Pratik 

Luca Piovano
Orhan Alan
Betül Şahin
İlker Yörük

14:00 - 14:15 Otolojik Hastalıklar ve 
Akupunktur
Günay Ateş Evren

14:15 - 14:30 Süperior Semisirküler Kanal 
Dehissansı
Belgin Tutar

14:30 - 14:45 Endoskopik Kulak Cerrahisi
Ekrem Said Kankılıç

14:45 - 15:00 Reverse Stapedotomi 
Filiz Gülüstan

15:00 - 15:15 Glomus Jugulotimpanikum
Emine Deniz Gözen

15:15 - 15:30 Çocuklarda Vertigo 
Yaklaşımı
Leman Veziroğlu Birdane

15:30 - 15:45 Pediatrik Kolesteatom
Şehri Burcu Kuzu

15:30 - 16:00 Kahve Molası   15:45 - 16:00 Kahve Molası   

16:00 - 17:30

Obstrüktif Uyku Apnesi
Oturum Başkanı: Murat 
Toprak
Moderatör: Mustafa Gerek
Metin Yılmaz
Alp Demireller
Mehmet Ömür
Ömer Karakoç
Bülent Tutluoğlu

16:00 - 18:30

Oturum Başkanları: Zahide 
Mine Yazıcı, Tuba Bayındır, 

Süay Özmen 

Sözel Bildiri Oturumları
(S1-30)

Her bir sözel sunu için 
5 dakika sunum süresi 

verilecektir. 

20 Nisan 2019, Cumartesi

A SALONU GENÇ KBB SALONU
  

C SALONU
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21 Nisan 2019, Pazar

 A SALONU GENÇ KBB SALONU
  

08:30 - 10:00

Olgularla Pediatrik KBB
Oturum Başkanı: Muhammed 
Tekin
Moderatör: Ömer Faruk Ünal
Sabri Uslu
Mehmet Ada
Barlas Aydoğan
Enis Alpin Güneri

08:30 - 11:30

PSG Kursu
Kurs Egitmenleri : Murat Toprak, İbrahim Sayın, Selçuk 
Güneş, Zahide Mine Yazıcı
Kurs : Uyku Bilimleri Derneği Uygulamalı Polisomnografi 
Kursu
Serkan Küçüktürk
* Teorik
* Uygulama
* Skorlama
* Raporlama
30 kişi ile sınırlıdır.

08:30 - 09:00
PSG’de Uyku Evreleri ve Skorlama Kuralları 
Serkan Küçüktürk

09:00 - 10:00
Uygulamalı PSG Skorlama Eğitimi - 1 
Serkan Küçüktürk, Uzman Uyku Teknolog Metin İlkkılıç

10:00 - 10:30 Kahve Molası   10:00 - 10:30 Kahve Molası   

10:30 - 13:00

Olgularla Parotis Tümörlerine 
Yaklaşım
Oturum Başkanı: Semih Öncel
Moderatör: Babür Küçük
Serdar Akyıldız
Harun Cansız
Nilda Süslü
Günter Hafız

10:30 - 11:30
Uygulamalı PSG Skorlama Eğitimi - 2 
Serkan Küçüktürk, Uzman Uyku Teknolog Metin İlkkılıç

11:30 - 12:10 SINAV

12:10 - 12:30 SERTİFİKALARIN DAĞITIMI

13:30 Kapanış

VII
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S-1  Tiroglossal Duktus Kistinde Papiller Tiroid Karsinom Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 

Nur Yücel Ekici 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD,Adana,Türkiye 

 

S-2  Supraglottik larenjektomili hastalarda düzeltilmiş cepstral pik nokta analizi 

Ziya Saltürk, Onur Üstün, Belgin Tutar, Tolgar Lutfi Kumral, Güler Berkiten, Hüseyin Sarı, 

Yavuz Uyar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul,Türkiye 

 

S-3 Baş dönmesi değerlendirme envanterlerinin okunabilirlik indekslerinin incelenmesi (Bu 

bildiri sözel olarak sunulmadığı için bildiri kitapçığından çıkartılmıştır)  

Mehmet Eser Sancaktar1, Mahmut Yıldırım1, Yusuf Dündar2 

1: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Samsun, Türkiye 

2: Rize Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Rize, Türkiye 

 

S-4 Septoplasti Ameliyatı Sonrasında Silikon Nazal Tampon uygulamasının Hasta İyileşme 

Sürecine Etkileri 

Oğuzhan Dikici 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Bursa, 

Türkiye 

 

S-5 Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo ile D vitamini ilişkisi 

Ali Seyed Resuli    

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, İstanbul, 

Türkiye 
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S-6 Efüzyonlu Otitis Medialı Çocuklarda İşitme Eşikleri ile Adenoid Hipertrofi Arasındaki İlişki 

Osman Durgut, Oğuzhan Dikici 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Bursa, 

Türkiye 

 

S-7 Allerjik rinitte nazal mukozal renk değişimi: RGB ölçümü ile değerlendirme 

Nazan Değirmenci 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ABD,  İstanbul, Türkiye 

 

S-8 Spreader greftli ve spreader greftsiz açık rinoplasti vakalarında koku duyusunun 

karşılaştırılması 

Deniz Hancı 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, 

Türkiye 

 

S-9 Bülloz Orta Konka Parsiyel Rezeksiyonunun Koku Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin 

Değerlendirilmesi 

İmran Aydoğdu 

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi KBB Kliniği,İstanbul, Türkiye 

 

S-10 Diyabet Taramasında Horlama Sıklığı 

Süleyman Erdoğdu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune SUAM, KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye 
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S-11 İzole Frontal Sinüs Lezyonlarına Yaklaşım 

Süleyman Cebeci, Alper Ceylan, Eray Uzunoğlu 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Ankara, Türkiye 

 

S-12 Çocuklarda Hastalarda Görülen Epistaksis ile Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği 

(RDW) ve Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) Değerlerinin İlişkisi 

Kübra Topal1, Fatih Bingöl2 

1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Erzurum, 

Türkiye 

2: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 

KBB Kliniği, Niğde, Türkiye 

 

S-13 Acil Servise Burunda Yabancı Cisim Şikâyeti ile Başvuran Çocuk Hastaların Retrospektif 

Analizi 

Ceyhun Aksakal 

Tokat Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Tokat, Türkiye 

 

S-14 Alerjik rinitli hastalarda papatya sıvı ekstresi içeren izotonik deniz suyu ile nazal 

irrigasyonun etkisinin karşılaştırılması 

Yavuz Atar1, İmran Aydoğdu2, Hasan Sami Bircan1, Semih Karaketir1, Hüseyin Sarı1, Yavuz 

Uyar1 

1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, 

Türkiye 

2: Bahçelievler Devlet Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye 
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S-15 Larenks Kanserlerinde Boyun Lenf Nodu Tutulumunu Ve Ekstrakapsüler Yayılımı Etkileyen 

Faktörlerin Araştırılması  

Hakkı Caner İnan1, Haydar Murat Yener2 

1: Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Erzincan, Türkiye 

2: İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi KBB ABD, İstanbul, Türkiye 

 

S-16 Baş Dönmesi İle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi 

Nihat Susaman, Hasan Çetiner 

Elazığ Fethi Sekin Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Elazığ, Türkiye 

 

S-17 Total Larenjektomi Uygulanmış veya Organ Koruma Protokolüne Alınmış Hastalarda Yaşam 

Kalitesi ve Konstipasyon 

Seher Şirin 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ABD, Kocaeli, Türkiye 

 

S-18 Nazal Sineşi Gelişen Hastalarda Retrospektif Klinik Analiz 

Cem Özer, Fulya Özer, Alper Nabi Erkan 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Ankara,Türkiye 

 

S-19 Papiller Tiroid Karsinomlu hastalarda BRAF V600E gen mutasyonunun preoperatif İİAB 

Bethesda sınıflaması ile korelasyonu 

Osman İlkay Özdamar 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-

Boyun Cerrahisi Kliniği. İstanbul, Türkiye 
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S-20 Ağır, Orta, Hafif Derece Obstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromu Olan Hastaların Serum 

Hepsidin Ve Paraoksonaz Değerlerinin, Basit Horlamalı Hastalarla Karşılaştırılması 

Ümit Küçüktepe1, Ömer Tarık Selçuk1, Hamit Yaşar Ellidağ2, Nursel Türkoğlu Selçuk3, Hülya 

Eyigör1, Levent Renda1, Üstün Osma1, Mustafa Deniz Yılmaz1 

1:Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM KBB Kliniği Antalya, Türkiye 

2:Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM Biyokimya Kliniği Antalya, Türkiye 

3:Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM Göğüs Hastalıkları Antalya, Türkiye 

 

S-21 Timpanoplastide Kullanılan Farklı Destek Materyallerinin Karşılaştırmalı Olarak 

Değerlendirilmesi  

Filiz Gülüstan1, Emine Demir2 

1:Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye 

2:Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Rize, Türkiye 

 

S-22 Çocuklarda Septoplasti Cerrahi Sonuçlarımız ve D Vitamini Düzeyleri İle İlişkisi 

Sinem Gökçe Kütük 

Aydın Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Aydın, Türkiye 
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S-23 Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma Karakterli Dil Kanseri Hücre Hattı Üzerinde Levoflaksasin 

ve Cisplatinin Tek Ve Kombine Kullanımının Sitotoksik Etkisi  

Levent Aydemir1, Saim Pamuk1, Murat Ulusan1, Barış Ertuğrul2, Göksu Kaşarcı2, Elif Sinem 

İplik3, Bedia Çakmakoğlu2 

1:İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim 

Dalı, İstanbul, Türkiye 

2:İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye 

3:İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye 

 

S-24 Uzun Bırakılmış Üst Lateral Kartilaj Sütür Manevrasının Açık Septorinoplastide Orta Çatı 

Rekonstrüksiyonuna Etkisi 

Alper Dilci1, Raşit Cevizci2 

1: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Eskişehir, 

Türkiye 

2: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 

 

S-25 İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Hastalarında Süperior Semisirküler Kanal Dehisansı 

Kübra Çoban1, Gülfem Alp1,Seda Kibaroğlu2 , Feride Kural Rahatlı 3 , Erdinç Aydın1  

1:Başkent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ABD, Ankara, Türkiye 

2:Başkent Üniversitesi Nöroloji ABD, Ankara, Türkiye 

3:Başkent Üniversitesi Radyoloji ABD, Ankara, Türkiye 
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S-26 Kolesteatomlu Kronik Otit Olgularında Fasiyal Kanal Dehissansı ile Diğer Orta Kulak 

Patolojileri Arasındaki İlişki 

Yakup Yeğin, Özgür Işık  

İskenderun Devlet Hastanesi KBB Kliniği, İskenderun, Türkiye 

 

S-27 Primer ve revizyon endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalarda frontal  inüs tutulumu ve 

klinik yaklaşımımız 

Bilge Türk, Merve Ekici Bektaş 

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 

Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

S-28 Behçet Hastalığının Vestibüler Sisteme Etkisinin vHIT (Video Head Impulse Test) ile 

Değerlendirilmesi 

Belgin Tutar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği İstanbul, Türkiye 

 

S-29 Anksiyete, Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu ve Gerilim Tipi Baş Ağrısının Ortak 

Bileşeni midir? 

Aybala Neslihan Alagöz
1
, Seher Şirin

2 

1:Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, Kocaeli, Türkiye 

2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ABD, Kocaeli, Türkiye 

 

S-30 Bir Yaşından Büyük Çocuklarda Orotrakeal Entübasyon İçin Macintosh Laringoskop ve 

GlideScope®'un Karşılaştırılması 

Leyla Türkoğlu Kılınç, Pınar Sayın 

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye 
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      S-1 

Tiroglossal Duktus Kistinde Papiller Tiroid Karsinom Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 

 

Nur Yücel Ekici 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Adana, Türkiye 

 

Amaç:  En sık görülen doğumsal boyun orta hat kitlesi olan tiroglossal duktus kisti (TGDK) popülasyonun 

yaklaşık % 7'sinde görülmektedir. TGDK karsinomu nadir olmakla birlikte, hastaların yaklaşık % 1'inde 

görülür ve %85-95’ini papiller tiroid kanseri (PTK) oluşturur. TGDK’de PTK varlığı; ektopik tiroid dokunun 

primer tümörü ya da tiroid papiller karsinomun patent duktus boyunca metastazı nedenli olabilir. Bu hastalarda 

uygulanacak tanı ve tedavi protokolü önerileri literatürde tartışmalıdır. Bu çalışmada kliniğimizde TGDK 

karsinomu tanısı ile takip edilen hastalarımızın tedavi sonuçlarını literatür ışığında tartıştık.  

Gereç ve Yöntemler:  Kliniğimizde 2002-2016 yılları arasında TGDK tanısı ile tedavi edilen hastaların 

dosyaları retrospektif olarak incelendi. TGDK karsinomu tanısı alan hastaların yaşı, cinsiyeti, preoperatif tanı 

metotları ve tedavi protokolü değerlendirildi.     

Bulgular: Kliniğimizde TGDK tanısıyla opere edilen toplam 147 hastanın üçünde TGDK karsinomu tespit 

edildi. Tüm hastalarda PTK mevcuttu ve yaş ortalaması 29 idi. Hastaların hepsine aynı anda ya da ardışık 

Sistrunk operasyonu, total tiroidektomi ve santral boyun diseksiyonu uygulandı. Hastalardan sadece birinde 

tiroid dokuda malignite saptanırken diğer ikisi benign olarak raporlandı. Hastaların ortalama takip süresi 

ortalama 51,3 aydı. 

Sonuç: Tiroglossal kanal kist karsinomu nadir görülür ve tedavi protokolü tartışmalıdır. Literatürde genel 

olarak total tiroidektominin tedavi protokolüne eklenmesi önerilmiş olsa da düşük riskli hastalarda (tek tümör 

odağı, negatif sınırlar, normal preoperatif boyun / tiroid görüntüleme, kist duvarının ötesinde TGDK 

karsinomunun yayılmaması), tek başına Sistrunk operasyonu ve tiroid dokunun takibi yeterli olabilir.  

 

Anahtar kelimeler: tiroglossal duktus kisti, papiller tiroid karsinom, sistrunk operasyonu  
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  S-2 

Supraglottik larenjektomili hastalarda düzeltilmiş cepstral pik nokta analizi 

 

Ziya Saltürk, Onur Üstün, Belgin Tutar, Tolgar Lutfi Kumral, Güler Berkiten, Hüseyin Sarı ,Yavuz 

Uyar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği İstanbul, Türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, supraglottik larenjektomi (SL) uygulanan hastalarda düzeltilmiş cepstral pik 

nokta (smoothed cepstral peak point) ve laringostrobosopik sonuçları değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntemler: Bilateral modifiye radikal boyun diseksiyonu ile transservikal SL uygulanan ve en az 

12 ay takip edilen 10 hasta çalışmaya dâhil edildi. Tüm hastalara çalışma başlangıcında laringostroboskopik 

değerlendirme yapıldı. Glottal kapanma ve mukozal dalga paterni incelendi. Ses kayıtları fundamental frekans 

ve düzeltilmiş cepstral pik nokta analiz edildi. Sesli handikap endeksi-10 hastalara uygulandı. On sağlıklı 

birey kontrol grubu oluşturuldu. Sonuçlar karşılaştırıldı. 

Bulgular: Ortalama düzeltilmiş cepstral pik nokta, SL grubunda 1.53-5.91 ve kontrollerde 4.6-6.06 idi; SL 

grubunda fundamental frekans 174.49 ile 197.25 Hz arasında, kontrol grubunda ise 118.57 ile 197.61 Hz 

arasında değişmekteydi. Laringostroboskopik incelemede glottal kapanmada gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmadı, ancak mukozal dalgalar anlamlı olarak farklıydı. SL hastalarında ses engeli indeksi (voice 

handicap index) anlamlı derecede düşüktü. 

Sonuç: Supraglottik larenjektomi, düzeltilmiş cepstral pik nokta azaltır ve mukozal dalgayı etkiler, ses 

kalitesini düşürür. 

 

Anahtar kelimeler: larenks kanseri, supraglottik larenjektomi, ses analizi 
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      S-3 

Baş dönmesi değerlendirme envanterlerinin okunabilirlik indekslerinin incelenmesi 

 

(Bu bildiri sözel olarak sunulmadığı için bildiri kitapçığından çıkartılmıştır') 
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S-4 

Septoplasti Ameliyatı Sonrasında Silikon Nazal Tampon uygulamasının  

Hasta İyileşme Sürecine Etkileri 

 

Oğuzhan Dikici 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Bursa, Türkiye 

 

Amaç: Septoplasti, türbinoplasti ile birlikte veya tek başına uygulanabilen yaygın bir işlemdir. Septal silikon 

tamponlar nazal cerrahi sonrası hematom veya sineşi oluşumunu önlemek için kullanılmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, silikon burun tamponunun septoplasti sonrası hastanın rahatı ve iyileşmesi üzerindeki 

etkilerini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntemler: Yalnızca septoplasti yapılan on dört hasta ve septoplasti ile birlikte alt konka 

lateralizasyonu yapılan otuz beş hasta çalışmaya dâhil edildi. Ameliyat sonrasında yirmi iki hastada silikon 

nazal tampon 3 gün bekletilirken; yirmi yedi hastada silikon nazal tampon 7 gün bekletildi. Tüm hastalara 

ameliyattan önce ve ameliyattan bir ay sonra “NOSE” anketi yapıldı. Silikon burun tamponunun etkilerini 

değerlendirmek için tüm hastalar tampon çıkarıldıktan sonra “Nazal tampon” anketini de yapıldı. Hastalar 

tamponlarının alınmasından 1 hafta ve 1 ay sonra yapılan muayenelerinde hematom, ödem, sineşi, 

perforasyon, kabuklanma ve erken / geç kanama açısından değerlendirilerek kaydedildi.  

Bulgular: Her iki silikon grubunda da perforasyon veya geç kanama gözlenmedi. Silikon tamponu 3 gün 

bekletilen grupta kabuklanma ve erken kanama daha sık görülürken (p <0.05), silikon tamponu 7 gün 

bekletilen grupta ödem daha sık görüldü (p <0.05). Silikon tamponu 7 gün bekletilen grupta “nazal tamponu 

çıkardıktan sonra kanama miktarı” değerleri 3 günlük gruptan anlamlı derecede düşük bulundu (p <0.05). 

Nazal tampon anketinin sonuçları değerlendirildiğinde, inferior konkaları lateralize olan grubun “Hapşırma” 

değerlerinin lateralize edilmeyen gruba göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p <0.05). Lateralize 

olmayan grupta erken kanama % 21.4 daha sık görüldü. 
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Sonuç: Nazal silikon tamponların, septoplasti için uygun olduğu ve komplikasyon oranlarının düşük olduğu 

sonucuna vardık. Nazal silikon tamponların ameliyattan 7 gün sonra alınmasının hastalar için daha rahat 

olacağını ve komplikasyon oranlarının daha az olacağını düşünmekteyiz. Bununla birlikte, eğer splintler uzun 

süre burun boşluğunda kalacaksa ödemi önlemek için salin yıkama solüsyonları kullanılmasını önermekteyiz. 

Nazal silikon tampon uygulaması ile birlikte alt konka lateralizasyonu yapılmasının hastaların rahatını 

arttıracağını düşünmekteyiz. 

 

Anahtar kelimeler: septoplasti, türbinoplasti, komplikasyon, nazal tampon 
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S-5 

Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo ile D vitamini ilişkisi 

 

Ali Seyed Resuli    

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye  

 

Amaç:  Bening Paroxysmal Pozisyonal vertigo (BPPV)  en sık periferik vertigo nedenidir. Bu çalışmada 

toplumdaki sosyolojik yapı nedeniyle güneş ışığına karşılaşmanın az olması, sonuç itibariyle serum D vitamini 

düzeyinin düşüklüğünün BPPV gelişimine predispozan faktör olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada 2010-2018 yılları arasında hastanemize baş dönmesi şikâyetiyle başvuran 

hastaların nörolojik ve otolojik incelemesi sonucu BPPV tanısı konulan hastaların serum D vitamini düzeyleri 

ölçülmüştür. BPPV tanısı almış hastaların serum D vitamini düzeyleri normal popülasyondakilerle 

karşılaştırılmıştır. Serum D vitamini düzeyleri Chemiluminescence İmmunoassay (CİA) yöntemi ve Beckman 

Coulter Access-2 cihazı ile ölçülmüştür. 

Bulgular: 285 erişkin hastanın retrospektif olarak teşhisleri ve laboratuvar sonuçları incelenmiştir. BPPV 

tanısı konulan hastaların ortalama serum D vitamini düzeyleri 15.40 ngr/ml olarak saptandı. Bu değerin 

normal sağlıklı kontrol grubunun ortalama serum D vitamini (32.20 ngr/ml) düzeyinden anlamlı bir şekilde 

düşük olduğu tespit edildi. 

Sonuç: Bening Paroxysmal Pozisyonal vertigo’da D vitamini eksikliğinin utrikular makuladaki otolitlerin 

yerlerinden ayrılıp semisirküler  kanalların içine kaçması ve endolenf içinde serbest  dolaşmasına 

(kanalolitiasis) veya kupulaya yapışarak (kupulolitiasis)  yanlış sinyal oluşumunu kolaylaştırdığı 

düşünülmektedir. Yapılan çalışmada BPPV’lu hasta gurubunda serum D vitamini düzeylerinin anlamlı bir 

şekilde düşük olduğu ortaya konulmuştur. BPPV hastalığının tedavisinde ve nükslerinin önlenmesinde D 

vitamini replasmanı önem taşmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: vertigo, benign paroxismal pozisyonel vertigo, D vitamini 
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  S-6 

Efüzyonlu Otitis Medialı Çocuklarda İşitme Eşikleri ile Adenoid Hipertrofi Arasındaki İlişki 

 

Osman Durgut, Oğuzhan Dikici 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Bursa, Türkiye 

 

Amaç: Efüzyonlu otitis media çocuklarda sık görülen ve işitme kaybına neden olabilen orta kulak mukoza 

hastalığıdır. Adenoid hipertrofisi, östaki tüpünde tıkanıklığa neden olarak tekrarlayan akut otitis media ve 

efüzyonlu otitis mediaya neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı çocuklarda adenoid hipertrofisinin 

efüzyonlu otitis mediada oluşan işitme eşikleri üzerine etkisini araştırmaktır.  

Gereç ve yöntemler: Efüzyonlu otitis medialı okul çağındaki çocuklar çalışmaya alındı. Fleksible endoskopik 

muayene ile adenoid dokusunun büyüklüğü ve yerleşimi belirlendi.  Dört adenoid boyutu grubu oluşturuldu. 

1. grupta adenoid boyutu %0-25, 2. grupta %26-50, 3.grupta %51-75 ve 4. grupta %76-100 olarak belirlendi. 

3 adenoid yerleşimi sınıfı oluşturuldu. A sınıfı; torus tubarus ile temas halinde olmayan adenoid dokusu, B 

sınıfı; torus tubarusu tam kapatmayan ancak temas halinde olan adenoid dokusu ve C sınıfı da torus tubarusu 

tam kapatan ve temas halinde olan adenoid doku olarak belirlendi. Kemik ve hava iletim eşikleri standart 

prosedürler kullanılarak elde edildi. Adenoid dokusunun boyutu ve yerleşimi ile işitme eşikleri arasında 

istatistiksel ilişki araştırıldı.  

Bulgular: Çalışma 5-15 yaş aralığında 39 çocuk, 69 kulak gerçekleştirildi. Adenoid boyutu gruplarında 

500Hz, 1000Hz, 2000Hz de ortalama hava iletim eşikleri ortanca değeri sırasıyla 20dB HL, 21 dB HL, 15dB 

HL, 20dB HL olarak saptandı. Adenoid yerleşimi sınıflarında ortalama hava iletim eşiği ortanca değerleri 

sırasıyla 19 dB HL, 20 dBHL ve 18 dB HL olarak saptandı. Gruplar ve sınıflar ile işitme değerleri arasında 

anlamlı korelasyon saptanmadı. (sırasıyla p:0,382, p:0,517). 37 kulakta tip B timpanogram 32 kulakta tip C 

timpanogram saptandı. Tip B timpanogram saptanan efüzyonlu otitis medialı kulaklarda ortalama işitme 

eşiklerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı. (P;0,000) 

Sonuç:  Adenoid hipertrofisi boyutu ve yerleşimi ile efuzyonlu otitis mediada işitme eşikleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: adenoid hipertrofisi, efüzyonlu otitis media, işitme kaybı  
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  S-7 

Allerjik rinitte nazal mukozal renk değişimi: RGB ölçümü ile değerlendirme 

 

Nazan Değirmenci 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Red-Green-Blue (RGB) ölçümü ile renk değerlendirilmesi objektif bir şekilde yapılabilmektedir. 

Alerjik rinit tanısına katkıda bulunacağına inandığımız bu objektif yöntemi ortaya koymayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Gözlemsel, vaka-kontrol, tek kör çalışma planlandı. Çalışmaya 73 alerjik rinit tanılı 

hasta(Grup 1) ile 73 sağlıklı gönüllü(Grup 2) dâhil edildi. Akut üst solunum yolu enfeksiyonu varlığı, daha 

önce nazal cerrahi geçirmiş olmak her iki grup için de dışlanma kriterleriydi. Kontrol grubu bireyleri detaylı 

anamnez ve muayene sonrası çalışmaya dâhil edildi. Grup 1’e deri prick testi pozitif çıkan hastalar dâhil edildi. 

Muayene sırasında septum ve alt konkaların endoskopik fotoğrafları çekildi. Nazal mukozanın renk 

komponentlerini numerik değerlerle ölçmek için Adobe Photoshop Elements7.0 programı kullanıldı.   

Bulgular: Grup 1’de R değerleri bazı noktalarda Grup 2’den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulundu. G ve B değerleri Grup 1 ‘de bütün noktalarda daha yüksekti ve gruplar arasında istatiksel olarak 

anlamlı derecede fark mevcuttu(p<0.05). Bütün noktalardaki kümülatif R,G ve B değerleri Grup 1’de daha 

yüksekti ve gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı derecede fark bulundu(p<0.05). 

Tartışma: Çıplak gözle veya endoskopik bakıyla nazal mukozal renk değişimi her zaman fark edilemeyebilir. 

RGB ölçümü nazal mukoza rengini değerlendirmede objektif, girişimsel olmayan, ucuz ve kolay 

uygulanabilen bir yöntemdir.  

 

Anahtar kelimeler : alerjik rinit, nazal mukoza, RGB 
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S-8 

Spreader greftli ve spreader greftsiz açık rinoplasti vakalarında koku duyusunun 

 Karşılaştırılması 

 

Deniz Hancı 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Rinoplasti burun anatomi ve burun dokusunun değiştirerek burun koku fonksiyonunu değiştirebilir. 

Cerrahi travma, mukozal şişlik, olfaktör sinir paralizisi,alerjik durumlar, kan pıhtıları koku fonksiyonunu 

etkileyebilir. 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmamızda spreader greftli ve greftsiz açık rinoplasti vakalarında koku duyusunu 

araştırdık. Çalışmamıza 70 hasta dâhil edildi. Tüm hastalara açık teknik rinoplasti tek cerrah tarafında 

uygulandı. 35 hasta spreader greftli, 35 hasta spreader greftsiz idi. Dışlama kriterleri sigara içimi, trafik kazası, 

kronik sinüzit, sarkoidoz, Wegener’deki granülomatozis, alerjik rinit,burun içi madde bağımlılığı, önceki 

burun ameliyatı ve sistemik hastalıklar. Tüm hastaların öyküsü alınmış ve nazal endoskopi ile detaylı kulak 

burun boğaz muayenesi yapıldı.  

Koku duyusu fonksiyonu Sniffin’s Stick testi(Burghart) ile değerlendirildi.Bütün hastalar preoperatif ve 

postoperativ Koku eşiği(Thresold), Koku ayırımı(Discrimination),Koku saptama (Identification) 1.,3.,6. Ve 

12 aylarında TDI skoru ile değerlendirildi. Sonuçlar SPSS v.12 ile değerlendirildi.Gruplar arası değişkenler 

student t-testi ile değerlendirildi.T,D,I ve TDI skorları 4 tabloda değerlendirildi. 

Bulgular: Preoperatif olarak T skorları iki grup arasında neredeyse eşitti (p = 0.204). Her iki grupta da T 

skorları 1 ayda azaldı, 3 ayda, spreader greft grubunda T skoru, spreader greft olmayan grubundan yüksekti, 

6 ve 12. ayda iki grup arasında T skorları preoperatif değere neredeyse eşitti. (p = 0.001) Preoperatif  olarak 

D skorları iki grup arasında neredeyse eşitti (p=0.674). D skorları spreader olmayan greft grubunda sadece 1 

ayda azaldı. 1, 3, 6 ve 12. aylarda spreader greft grubu için D skorları preoperatif seviyelerden yüksekti. 

Ameliyat sonrası 1yıl iki grup arasında fark vardı (p = 0.001) Preoperatif  olarak I skorları iki grup arasında 

neredeyse eşitti (p=0.024). I skorları her iki grupta 1 ayda azaldı. Her iki grupta 6 ve 12 aylarda boyunca I 

skorları preoperatif seviyelerden yüksekti. 1 yıl ameliyat sonrası iki grup arasında fark vardı (p = 0.001) 

Ortalama TDI skoru, spreader  greft grubunda preoperatif 36.4 iken, sprinder olmayan greft grubunda 35.8 

idi.  
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Ameliyat öncesi iki grup arasında fark yoktu (p = 0.305). 1 ayda, TDI skorları spreader greft grubunda 30.4 

ve spreader greft olmayan grupta 27.9 idi ve preoperatif skorlara göre anlamlı derecede (p <0.001) düşüktü. 3 

ayda, TDI skoru spreader greft olmayan  grubunda preoperatif seviyenin altındaydı ve spreader  greft grubunda 

neredeyse preoperatif seviyeye eşit elde edildi. Her iki grupta 6 ve 12 aylarda boyunca TDI skorları preoperatif 

seviyelerden yüksekti. Her zaman, TDI postoperatif dönem skorları iki grup arasında farklıydı (p <0.001) 

Sonuç: Rinoplasti hastaları post-operatif ilk aylarda belli derecede koku disfonksiyonu yaşayabilirler. 

Spreader greftli hastalar post-operatif 3 ay’da Spreader grefti olmayanlara göre daha iyi koku alma 

fonksiyonuna sahiptir. 6 ayda ve1 yılsonunda spreader greftli ve Spreader greftli olmayan grupları arasında 

koku fonksiyonunda bir fark izlenmedi. Tüm hastalar daha iyi bir post- operatif TDI scoru elde ettiler. 

 

Anahtar kelimeler: koku, rinoplasti, spreader graft, sniffin sticks test 
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  S-9 

Bülloz Orta Konka Parsiyel Rezeksiyonunun Koku Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin  

Değerlendirilmesi 

 

İmran Aydoğdu 

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

Amaç: Konka bülloza, konka pnömotizasyonu olup sinonazal anatominin en sık görülen varyasyonlarından 

biridir. Çoğunlukla asemptomatik olsa da, osteomeatal komplekste drenajı ve havalanmayı bozup sinüs 

patolojilerine neden olarak burun tıkanıklığı, kontakt baş ağrısı, postnazal akıntı ve koku almada azalma gibi 

semptomlara neden olabilir. Bu çalışmada bülloz orta konkanın parsiyel rezelsiyonunun koku fonksiyonlarına 

olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntemler:  Kliniğimizde, semptomatik iki taraflı konka bülloza nedeniyle 21 hastaya iki taraflı 

parsiyel rezeksiyon uygulandı. Hastalara ameliyattan bir gün önce ve ameliyat sonrası ikinci ayda üç aşamalı 

Sniffin’ Sticks koku testi uygulandı. Koku alma eşik değeri, diskriminasyon değeri, identifikasyon değeri ve 

bu üç değerin toplamı (total skor) belirlenerek her bir hastanın ameliyat öncesi ve sonrası değerleri kendi 

arasında karşılaştırıldı. Ayrıca hastalardan koku alma hislerini azalmış, normal veya artmış olarak ameliyat 

öncesi ve ameliyat sonrası ikinci ayda derecelendirmeleri istendi. Bütün değerler ameliyat öncesi ve sonrası 

olarak kendi arasında karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya katılan 21 hastanın 6 ‘sı erkek, 15’i bayandı. Hastalar rutin kulak burun boğaz 

muayenesini takiben endoskopik nazal muayene ve koronal planda BT ile ayrıntılı olarak değerlendirildi. 

Koku testi parametrelerinin ortalama puanlarının ameliyat sonrasında arttığı gözlendi. Ortalama eşik, ortalama 

identifikasyon ortalama diskriminasyon değeri ve ortalama total skorun istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

yükseldiği gözlendi. Ameliyat öncesine kıyasla ameliyat sonrası koku alma hissinde olumlu değişim gözlendi.  

Sonuç: Bülloz orta konkanın parsiyel rezeksiyonu sonrası hastaların koku alma fonksiyonlarında iyileşme 

olduğu saptandı.  

 

Anahtar Kelimeler: konka bülloza, lateral laminektomi, koku fonksiyonu, koku testi 
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S-10 

Diyabet Taramasında Horlama Sıklığı 

  

Süleyman Erdoğdu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune SUAM, KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

 

Amaç: Bu çalışma,14 Kasım Dünya Diyabet günü nedeniyle hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile 

personellerden gönüllü olanlar arasında yapılmıştır. Diyabet riskini artıran obezite araştırılırken buna bağlı 

olarak horlamanın varlığı da sorgulanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Gönüllü olan 266 kişiden, açlık ya da tokluk durumları öğrenilerek kan şekeri ölçümü 

yapılmıştır. Ağırlık ve boy ölçümü ile Vücut Kitle İndeksine bakılmıştır. Kişilerin sigara kullanımı, horlama 

ve ailede Diabetes Mellitus (DM) varlığı sorgulanmıştır. 

Bulgular-Sonuç: Bu çalışmaya dâhil olan ve gönüllüler arasından yapılan araştırmalar sonucunda,17 diyabet 

tanılı hastanın kan şekeri değeri 150 mg/dl ve üzerinde; 8 hastanın açlık kan şekerinin 120 mg/dl ve üzerinde, 

diğer hastalarımızın kan şekeri aralıkları açlık ve tokluk durumlarına göre normal sınırlarda olduğu 

görülmüştür. Ailede DM olan hasta sayısı 125 dir. Sigara kullanan hasta sayısı 66 (%25) dir. Hastaların 181  

(% 68 ) i kadın; 85 (%32 ) si erkek olup, yaş ortalamaları 49,75 dir. Çalışma grubunun Ağırlık ortalaması 

78,65 kg; Boy ortalaması 163,89 cm olup Vücut Kitle İndeks (VKİ) ortalaması 29,28 dir. Obeze yakın 

kiloludurlar. Hastalar VKİ’ne göre 6 hasta zayıf; 47 hasta normal kilolu; 70 hasta kilolu; 91 hasta obez ; 30 

hasta aşırı obez ; 19 hasta ise morbit obez oldukları tespit edildi. Toplamda 210 (%78,9) hasta normal kilonun 

üzerindedir. Horlaması olan hasta sayısı ise 133 (%50)  dür.  

Sonuç: Diabetes Mellitus hastasından daha çok sayıda kilolu ve horlayan hasta tespit edildi. Bu hastalara uyku 

testi yaptırmaları önerildi. Özellikle morbit obes olanların, uyku apnesi olabileceği; bu yüzden sabahları baş 

ağrısı, esansiyel hipertansiyon, gündüzleri yorgunluk, otururken uyuklama ve buna bağlı olarak sürücü ise 

trafik kazaları olabileceği ve uykuda ölüm olabileceği önemle vurgulandı. Her horlamanın, uyku apnesi 

olmadığı da bilgilendirildi. 

 

Anahtar kelimeler: diabetes mellitus, horlama,uyku apnesi 
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S-11 

İzole Frontal Sinüs Lezyonlarına Yaklaşım 

 

Süleyman Cebeci, Alper Ceylan, Eray Uzunoğlu 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Ankara, Türkiye 

 

Amaç: Frontal sinüs, diğer paranazal sinüslere nazaran daha karmaşık bir anatomik yapıya ve çok çeşitli 

varyasyonlara sahiptir. Bu durum frontal sinüse yönelik cerrahi girişimleri zorlaştırmaktadır. Frontal sinüste; 

kronik sinüzit, fungal enfeksiyonlar, mukosel, mukopyosel gibi enflamatuvar ve enfeksiyöz kökenli lezyonlar, 

osteoma, fibröz displazi, ossifiye fibromlar gibi benign osseöz lezyonlar, inverted papilloma, ve 

estezionöroblastoma, sinonazal karsinomlar gibi malign lezyonlar görülebilmektedir. Bu lezyonların 

tedavisinde lezyonun yerine ve yayılımına göre endoskopik endonazal, eksternal ya da kombine yaklaşımlar 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada; son 10 yılda kliniğimizde izole frontal sinüs lezyonları nedeniyle frontal sinüs 

cerrahisi yapılan hastalarda, frontal sinüste izole olarak karşılaşılabilecek lezyonları ve yaklaşımımızı analiz 

etmek amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Retrospektif özellikte arşiv çalışmasıdır. Ocak 2009 ve Aralık 2018 tarihleri arasında, 

Gazi Üniversitesi KBB Kliniğinde izole frontal sinüs lezyonları nedeniyle frontal sinüs cerrahisi yapılmış olan 

hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara ait yaş, cinsiyet gibi demografik bilgiler, lezyonun yeri, patolojik 

tanısı, uygulanan cerrahi yaklaşım, ve sonuçları, oluşan komplikasyon ve morbiditeler gibi bilgiler, klinik 

ameliyat defterlerinden ve hastane bilgi yönetim sisteminden elde edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya, yaşları 13 ile 62 arasında 21 erkek,11 kadın olmak üzere 32 hasta dahil edildi. 

Hastaların en sık başvuru şikayeti baş ağrısı olmuştur. En sık rastlanılan patoloji mukosel olarak bulunmuştur. 

Hastaların 15’inde endoskopik endonazal, 10’una eksternal, 7’sine kombine yaklaşım uygulanmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen hastaların %21’ine hastalık nüksü, frontal sinüs ostiumunun restenozu gibi nedenlerle 

revizyon cerrahi uygulanmıştır. 

Sonuç: İzole frontal sinüs lezyonları nadir görülmekle beraber, bu bölgenin kompleks anatomik yapısı 

nedeniyle frontal sinüs cerrahisi tecrübe gerektirir.  Frontal sinüse müdahalelerde frontal reses anatomisi ve 

varyasyonları iyi bilinmelidir. Frontal sinüs lezyonları için tercih edilecek yöntem lezyonun yeri ve yayılımına 

göre belirlenir. Endoskopik tekniklerdeki gelişmeyle birlikte bir çok lezyon endoskopik endonazal yaklaşımla 

tedavi edilebilir. Ancak cerrah her zaman eksternal yaklaşıma hazırlıklı olmalıdır. 

Anahtar kelimeler: frontal sinüs, endoskopik sinüs cerrahisi, morbidite 
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S-12 

Çocuklarda Hastalarda Görülen Epistaksis ile Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW) ve 

Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) Değerlerinin İlişkisi 

 

Kübra Topal1, Fatih Bingöl2 

1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Erzurum, Türkiye 

2: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi KBB 

Kliniği, Niğde, Türkiye 

 

Amaç: Epistaksis çocukların KBB polikliniğine başvurusunda en yaygın görülen nedenlerden biridir. 

Özellikle 3-8 yaş arası çocuklarda çok sık görülür. Epistaksiste büyük oranda etiyoloji belirsizdir. Hastalar 

CBC, PTT, PT, INR gibi laboratuvar tetkikleriyle değerlendirilir. Çalışmamızda epistaksis ile Kırmızı Kan 

Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW) ve Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) değerlerinin bağlantılı olup 

olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız Erzurum BEAH KBB Kliniğine Şubat 2018 ve Eylül 2018 tarihleri 

arasında başvuran yaşları 3-15 yaş arasında değişen 60 çocuk hasta ile yapıldı. Kontrol grubu tek başına kulak 

ağrısı tarifleyen 60 çocuk hastadan oluşturuldu.  Beraberinde akut, kronik ÜSYE, koagülopati, kronik hastalığı 

olan çocuklar çalışma dışı bırakıldı. Labaratuarda CBC, PT, PTT, INR değerleri bakılarak RDW ve MPV 

değerleri ölçüldü. 

Bulgular: SPSS programı kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında t test 

kullanılmıştır. Ortalama RDW değeri epistaksisli hastalarda 11.98 ± 0,75, kontrol grubunda 12.44 ± 0,78, p 

değeri 0,02 olarak ölçüldü. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Mpv değeri epistaksisli hastalarda 

6,65 ± 1,31, kontrol grubunda 6.41 ± 1.22, p değeri >0.05 olarak ölçüldü. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı. 

Sonuç: Çalışmamızda epistaksis ile KBB kliniğine başvuran çocuklarda ölçülen RDW ve MPV değerlerinin 

kanama ile ilişkili olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamızda RDW değerleri epistaksisli 

çocuklarda anlamlı ölçüde düşük bulunmuş ve bu değerin bir sonuç değil sebep olduğu düşünülmüştür. 

Çalışmamızda epistaksis ile MPV değerleri arasında anlamlı bağlantı bulunmamıştır. 

 

Anahtar kelimeler: epistaksis, tam kan sayımı, RDW, MP 
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 S-13 

Acil Servise Burunda Yabancı Cisim Şikâyeti ile Başvuran Çocuk Hastaların Retrospektif Analizi 

 

Ceyhun Aksakal 

Tokat Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Tokat, Türkiye 

 

Giriş: Çocukluk çağında pediatrik acil servise başvuran hastalardan Kulak Burun Boğaza en sık konsülte 

edilen durumlardan biri burunda yabancı cisimlerdir. Bu çalışmanın amacı hastanemiz çocuk acil servisine 

burunda yabancı cisim şikâyeti ile başvuran çocuk hastaların özelliklerini analiz etmektir.  

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2014 ile Aralık 2018 arasında Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine 

başvuran 6 aylık-144 aylık arasındaki toplam 233 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, 

cinsiyet gibi demografik özellikleri, burundaki yabancı cismin çeşidi, yabancı cisim çıkarmada kullanılan 

yöntem, yabancı cisimin hangi birim tarafından çıkarıldığı, anestezinin türü gibi özellikler analiz edildi.  

Bulgular: Toplam 233 hastanın 100’ü erkek, 133’ü kadındı. Tüm hastaların yaş ortalaması 36,41±13,1 aydı. 

Hastaların 144’ü (%61,8) 3 yaşından küçükken, 89’(%38,1) u 3 yaşından büyüktü. Yabancı cisimlerin 78’i 

(%33,47) organik maddelerden, 155’i (%66,5) inorganik maddelerden oluşmaktaydı. Yabancı cisimlerin 7’si 

genel anestezi altında çıkartılırken, 216’sı sınırlı anestezi veya sınırlı anestezi uygulanmadan çıkartıldı. 

Burundaki yabancı cisimlerin 90’ (%38,6) ı acil servis doktorları tarafından çıkartılırken, konsülte edilmiş 

olan 143 (%61,3) hastada yabancı cisim kulak burun boğaz uzmanı tarafından çıkartıldı.  

Sonuç: Burunda en sık rastlanan yabancı cisimler inorganik maddelerden oluşmaktadır. Uygun ekipman ile 

burundaki yabancı cisimlerin çoğu genel anesteziye gerek kalmadan çıkarılabilir.  

 

Anahtar kelimeler : nazal kavite, yabancı cisim, aspirasyon 

 

 

 



24 
 

  S-14 

Alerjik rinitli hastalarda papatya sıvı ekstresi içeren izotonik deniz suyu ile nazal irrigasyonun 

etkisinin karşılaştırılması 

 

Yavuz Atar1, İmran Aydoğdu2, Hasan Sami Bircan1, Semih Karaketir1, Hüseyin Sarı1, Yavuz Uyar1 

1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye 

2: Bahçelievler Devlet Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Allerjik rinit immünolojik olarak görülen nazal hipersensitivite reaksiyonudur. Nazal irrigasyonun 

alerjik rinitte etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Atopik dermatit ve farenjit tedavisinde 

kullanıldığına dair çalışmalar bulunan papatya sıvı ekstresi ile intranazal kullanıma yönelik yeterli çalışma 

yapılmamıştır. Biz bu çalışmada papatya sıvı ekstresi içeren izotonik deniz suyu ile nazal irrigasyonun etkisini 

diğer irrigasyon preparatlarıyla karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Polikliniğimizde pereneal alerjik rinit tanısı konulmuş 18-65 yaş yetişkin 120 hasta 

seçildi. Hastalar çalışmaya dahil ediliş sırasına göre 30’lu dört gruba ayrıldı. Tüm hastalara tedavi 

başlanmadan ve 30 günlük tedavi sonunda olmak üzere SNOT-22 anketi ve sakkarin nazal klirens test yapıldı. 

Çalışma grubuna papatya sıvı ekstresi içeren %0.9 izotonik sodyum klorür spreyi, (Grup A), etken maddeyle 

karşılaştırılmak amacıyla ilk kontrol grubuna %0.9 izotonik sodyum klorür sprey (Grup B), volüm etkisini 

karşılaştırmak amacıyla ikinci kontrol grubuna %0.9 izotonik sodyüm klorür yüksek hacimli nazal yıkama kiti 

(Grup C) ve negatif kontrol grubuna sadece medikal tedavi verildi (Grup D). Yaş, SNOT skalası, klirens gibi 

değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu histogram ve analitik yöntemlerle (Kolmogorov- Smirnov) 

incelendi. Müdahale öncesi ve sonrası farkın istatistiksel anlamlılığını incelemek için, bağımlı grup 

karşılaştırmaları normal dağılım koşullarına uygunluk incelendikten sonra bağımlı gruplarda t testi veya 

Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 58’i kadın,62’si erkekti. Median yaş değeri 33 (27-41) idi. Tedavi 

öncesi median SNOT-22 değeri 52 (44-61) olup tedavi sonrası için 47 (40-55) idi. Tedavi öncesi klirens 13,01 

± 2,60 olup tedavi sonrası 12,68 ± 2,46 idi. Tüm hastalara nazal steroid ve oral antihistaminik verildi. 

İrrigasyon verilmeyen grubun ortalama snot değerlerinde tedavi sonrası bir değişiklik olmadı. Çalışma 

grubunun klirens hızında anlamlı düzelme görüldü. (Za = -2,471,  pb =0,013). Tedavi öncesi ve sonrası SNOT-

22 değerlerinde anlamlı değişiklik bulundu. (t = +6.985,  pa =<0,001).  
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Sonuç: Papatya sıvı ekstresi içeren sprey formları nazal irrigasyon amacıyla kullanımda bulunmaktadır. 

Çalışmamızda papatya sıvı ekstresi içeren izotonik deniz suyu kullananların değerlerinde istatiksel olarak 

anlamlı bir düzelme görülmüştür. Bu çalışma papatya sıvı ekstresinin intranazal etkilerini karşılaştırmalı 

olarak inceleyen ilk çalışmalardandır. Ancak alerjik rinit kronik ve yaygın bir hastalık olduğu için daha uzun 

süreli takip edilen  ve hasta sayısının daha yüksek olduğu çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Anahtar kelimeler: alerjik rinit, nazal irrigasyon, papatya sıvı ekstresi 
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  S-15 

Larenks Kanserlerinde Boyun Lenf Nodu Tutulumunu ve Ekstrakapsüler Yayılımı Etkileyen 

Faktörlerin Araştırılması 

 

Hakkı Caner İnan1, Haydar Murat Yener2 

1: Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Erzincan, Türkiye 

2: İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi KBB ABD, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Larenks kanserleri üst aerodijestif yolun 2. en sık görülen kanserlerindendir. Erkeklerde ve özellikle 6. 

Ve 7. dekatda daha sık görülür. Vakaların %95’inden fazlası skuamöz hücreli karsinomdur (SHK). Baş boyun 

SHK hastalarda en önemli prognostik belirteç lenf nodu metastazının varlığı veya yokluğudur. İki önemli 

patolojik etken, tutulan lenf nodu sayısı ve ekstrakapsüler yayılımdır. Bu çalışmamızın amacı larenks kanseri 

hastalarında boyun metastazını ve ekstrakapsüler yayılımı etkileyebilecek klinik ve patolojik etkenlerin 

araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında larenks SHK nedeniyle opere edilen 56 hasta 

çalışmaya alınmıştır. Hastalar öncelikle boyun metastazı olan ve olmayan olarak 2’ye ayrılmıştır. Boyun 

metastazı olan grupta kendi içinde ekstrakapsüler yayılımı olan ve olmayan grup olarak ikiye ayrılmıştır. 

Tümörün lokalizasyonun, preoperative BT veya MR görüntülerinden ölçülen tumör volümünün, kan damarı, 

tiroid kıkırdak, perinöral ve lenfatik invazyonun; boyun lenf nodu tutulumuna ve ekstrakapsüler yayılıma 

etkisi incelenmiştir.  

Bulgular: Toplam 56 hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastaların 53’ü (%94,6) erkek iken, 3’ü (%5,4) 

kadındır. Yaş ortalaması 60,82 yıldır (min 34 - maks 84). Olguların %30,4’ünde T3-T4  (n=17) glottik, 

%60,6’sında (n=39) T1-T4 supraglottik tümör saptanmıştır. Hastaların %17,9’unda sadece lenf nodu tutulumu 

ve %25’inde ise lenf nodu tutulumuyla beraber ekstrakapsüler yayılım da görülmüştür. Kan damarı ve tiroid 

kartilaj invazyonu ile boyun tutulumu arasında anlamlı fark çıkmamıştır (p>0,05). Supraglottik tümörlerde 

ileri evre glottik tümörlere gore daha fazla lenf nodu tutulumu görülmüştür (p=0,042). Tümörün supraglottik 

alanı tutması, glottik yerleşimli olmasına göre boyun tulumunu riskini 6,756 kat; ekstrakapsüler yayılım riskini 

de 9,258 kat, istatistiksel anlamlı olarak arttırmaktadır (p=0,016). 
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Sonuç: Supraglottik tümörlerde, ileri evre glottik tümörlere oranla lenf nodu tutulumu ve ekstrakapsüler 

yayılım riski daha fazladır. Bu literatürdeki diğer çalışmaları desteklemektedir. Fakat tümörün histopatolojik 

özellikleri (kan damarı, kıkırdak, perinöral ve lenfatik invazyon) ile boyun tutulumu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Supraglottik alanı tutan bütün tümörlerde boyun diseksiyonun yapılması hastalığın 

evrelemesi ve lokorejyonel kontrolü açısından önemlidir. 

 

Anahtar kelimeler: larenks kanseri, lenf nodu, ekstrakapsüler yayılım 
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 S-16 

Baş Dönmesi İle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi 

 

Nihat Susaman, Hasan Çetiner 

Elazığ Fethi Sekin Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Elazığ, Türkiye 

 

Amaç:  Baş dönmesi toplumda sıklıkla görülen önemli sağlık problemlerinden biridir ve bir belirti olarak 

dengesizlik ve rotasyonel vertigo gibi birden fazla şekilde tanımlanabilir. Bu çalışmanın amacı kliniğimize 

baş dönmesi şikâyetiyle başvuran hastaların dosyalarını gözden geçirerek bulgularını ortaya koymak ve 

etyolojide kulak kaynaklı nedenleri vurgulamaktır.  

Gereç ve Yöntemler : Fırat üniversitesi girişimsel olmayan etik kurul başkanlığından onay aldıktan sonra 

Nisan 2018 ile Ocak 2019 arasında kliniğimize baş dönmesi şikâyetiyle başvuran hastaların dosyalarını 

gözden geçirdik. Dosyalarda baş dönmesinin özelliği (sıklığı, süresi, tipi v.b), hasta özgeçmişi, tanısal 

yaklaşımlar ve tedavi metotları ortaya kondu. Hastaların nistagmusu frenzel gözlüğü ile değerlendirildi. Her 

hastaya Dix-Halpike testi yapıldı ve ihtiyaç görülen hastalarda Epley Manevrası uygulandı.    

Bulgular: Çalışmaya 20 erkek (ortalama yaş 49.94±13.70 yıl), 42 bayan (ortalama 50.42±16.76 yıl) alındı. 

Hastaların tümünde baş dönmesi başlangıcı ani olarak belirtildi. Baş dönmesinin diğer özellikleri (süresi, 

sıklığı ve tipi) tablo 1’de gösterilirken birbirleriyle olan ilişkileri şekil 1-3’te gösterildi. Hiçbir hastada Tulio 

fenomenine ve Hennebert bulgusuna rastlanmadı. 62 hastanın 16’sı (%25.8) baş hareketleriyle baş dönmesinin 

arttığını rapor ederken, 8’i (%12.9) kusma ve 24’ü (%38.7) bulantının baş dönmesine eşlik ettiğini söyledi.  

32 hastada (%51.6) baş ağrısı, 12’sinde (%19.4) migren, 12’sinde (%19.4) bulanık görme, 16’sında (%25.8) 

kulakta dolgunluk ve 20’sinde (%32.3) tinnitus rapor edildi. Yine hastaların 2’sinde (%3.2) bilateral hafif 

derecede sensorinöral işitme kaybı varken 2’sinde (%3.2) bilateral orta derecede mix tip işitme kaybı vardı. 

Bilateral yüksek frekans işitme kaybı hastaların 6’sında (%9.7) mevcuttu. Hastaların sadece 4’ünde (%6.4) 

Dix-Halpike testi pozitifti ve bunlara Epley Manevrası yapıldı. 32 (%51.6) hastada kronik hastalık öyküsü ve 

ilaç kullanımı tespit edildi. 

Sonuç: Baş dönmesi olan hastalar Kulak Burun Boğaz kliniklerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve baş 

dönmesi olan her hasta sorunun kulaktan kaynaklandığının düşünür. Bununla birlikte detaylı hikaye ve 

muayene bulgularının irdelenmesi sonrasında yüksek oranda migren, kronik sistemik hastalıklar gibi kulak 

kaynaklı olmayan etiyolojiler ön plana çıkabilmektedir.     

Anahtar kelimeler: baş dönmesi; vertigo; migren; bening paroksismal pozisyonel vertigo 
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S-17 

Total Larenjektomi Uygulanmış veya Organ Koruma Protokolüne Alınmış Hastalarda Yaşam 

Kalitesi ve Konstipasyon 

 

Seher Şirin 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ABD, Kocaeli, Türkiye  

 

Amaç: Total larenjektomi geçirmiş olan hastalarda solunum, konuşma, yutma ve koku alma gibi temel 

fonksiyonların etkilenmesi nedeniyle yaşam kalitesi bozulmaktadır. Azalmış yaşam kalitesi, kür elde edilen 

hastalarda bile, tedavi sonrası dönemde görülen en önemli problem gibi durmaktadır. Yaşam kalitesi 

sorgulandığında, hastaların konstipasyon veya dışkılama özellikleri sıklıkla göz ardı edilmektedir. 

Larenjektomize hastalarda, glottik kapanmanın kalıcı olarak kaybolması sonucu oluşan, fonksiyonel 

konstipasyon sorunlarına ilişkin, sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bizim güncel çalışmamızın amacı, ileri 

evre larenks kanseri olup total larenjektomi uygulanan veya organ koruma tedavisi alan hastalar arasında, 

konstipasyon sıklığı açısından bir fark olup olmadığını değerlendirmek ve konstipasyonun yaşam kalitesine 

etkisini ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Total larenjektomi operasyonu uygulanmış 15 hasta (Grup A) ve ileri evre larenks 

kanseri tanısı konularak organ koruma protokolü uygulanmış 16 hasta (Grup B) çalışmaya dâhil edildi. Avrupa 

Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu Yaşam Kalitesi Ölçeği-C30, konstipasyon varlığı sorgusu için 

kullanıldı. Fonksiyonel konstipasyon varlığı Rome III Kriterleri kullanılarak sorgulandı. Total Larenjektomi 

ve Organ Koruma Protokolü uygulanmış hastalar arasında fonksiyonel konstipasyon açısından anlamlı fark 

olup olmadığı incelendi. 

Bulgular: Yaş ortalaması 59.2 ± 10.1 yıl olan toplam 31 hasta değerlendirmeye alındı. Bunlardan 15'ine total 

larenjektomi ve 16'sına organ koruma protokolü uygulandı. Tedavisini tamamlayan hastalar incelenip, her bir 

tedavi grubu değerlendirildiğinde, B grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha az sıklıkta kabızlık 

olduğu görüldü (p <0.01). 
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Sonuç: Glottik kapanmanın kalıcı olarak kaybolması, etkin defekasyonun başlangıç ve sonlanımı için gerekli 

itiş gücünü etkileyerek, fonksiyonel konstipasyona yol açmaktadır. Konstipasyon, organ koruma protokolü 

uygulanan hastalarda total larenjektomi uygulanmış hastalardan daha az gözükmektedir. Avrupa Kanser 

Araştırma ve Tedavi Organizasyonu Yaşam Kalitesi Ölçeği-C30 anketleri, larenjektomili hastalarda ve hatta 

organ koruma tedavisi alan hastalarda, konstipasyonun değerlendirilmesi için tarama amaçlı olarak 

kullanılmalı, ama bu değerlendirme daha spesifik anketlerle tamamlanmalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: larenjektomi, hayat kalitesi, konstipasyon 
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  S-18 

Nazal Sineşi Gelişen Hastalarda Retrospektif Klinik Analiz 

 

Cem Özer, Fulya Özer, Alper Nabi Erkan 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Ankara,Türkiye 

 

Giriş: Nazal sineşi, burun içi cerrahilerinden sonra sık görülen bir komplikasyondur. Sineşi oluşumunun 

nedenleri çok çeşitlilik gösterebilmektedir. Sineşinin önlenmesi veya tedavi edildikten sonra tekrar 

oluşmaması için nazal splint başta olmak üzere farklı materyaller kullanılmaktadır.  

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde 2010-2018 yılları arasında nazal sineşi açılması nedeniyle tedavi edilen 

tüm hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların geçirdiği burun içi cerrahi, yaşı, cinsiyeti, ek sistemik 

hastalığı, cerrahi yaklaşım ve sineşi cerrahi sonrası oluştu ise bu cerrahi sırasında nazal septuma yaklaşım 

kaydedilmiştir. Ayrıca sineşi açılması sırasında kullanılan yöntem ve postoperatif değerlendirme ve rekürens 

kayıt altına alınmıştır. 

Bulgular: Kliniğimizde yaklaşık 8 yıl içerisinde 63 hastada nazal sineşi açılması uygulanmıştır. Hastaların 

yaş aralığı 6 yaş- 77 yaş arasında olup ortalama yaş 35,4 olarak bulunmuştur. Hastaların 37’si kadın 29’u 

erkek olup; 3 hastada epistaksis; 1 hastada atrezi operasyonu ve 3 hastada nazal fraktür, neden olarak tespit 

edilmiştir. 58 hasta (% 93) daha önce burundan opere olmuştur. Bu hastaların 28’ i (tüm hastaların % 44,4) 

dış merkezde ameliyat olmuş ve sineşi şikayeti ile başvurmuştur. 30 hasta ise (tüm hastaların % 47,6) 

kliniğimizde nazal cerrahi geçirmiş olup kontrol muayenelerinde sineşi saptanması sebebiyle tekrar cerrahi 

uygulanmıştır. Hastaların tamamında endoskopik yöntem uygulanmış ve sineşiler diseksiyon ile açılmıştır. 

Hastaların 16 tanesinde (% 25,3) nazal sineşi bilateral olarak tespit edilmiştir. Hastaların 51’ inde ( % 81) 

nazal  splint kullanılırken; 12 hastada nazal splint kullanılmamıştır.  

Sonuç: Nazal sineşi gelişen hastalarda nazal splint kullanımı güvenli ve sineşinin tekrar oluşmasını önleyen 

bir yöntem olmakla beraber, sineşi gelişimini önlemek için burun içerisinde uygulanan cerrahi müdahalelerde 

nazal mukozaya travmadan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: nazal septum, septoplasti, nazal sineşi 
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  S-19 

Papiller Tiroid Karsinomlu hastalarda BRAF V600E gen mutasyonunun preoperatif İİAB Bethesda 

sınıflaması ile korelasyonu 

 

Osman İlkay Özdamar 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun 

Cerrahisi Kliniği. İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) tiroid patolojilerinin cerrahi tedavisini yönlendiren, özellikle 

tümöral hastalıkların, en önemli tetkiklerden biridir. Bethesda İİAB sınıflaması kullanıma girdiği 2007 

yılından beri giderek artan bir oranda kabul görmektedir. Bu çalışmamızda, BRAF V600E mutasyonu olan ve 

olmayan tiroid papiller karsinomlu (PTK) hastaların preoperatif İİAB Bethesda sonuçları ile postoperatif 

histopatolojik sonuçlarını mukayese ederek aralarındaki korelasyonu tetkik etmektir.   

Gereç ve Yöntem: 2010-2019 yılları arasında kliniğimizde PTK nedeniyle total tiroidektomi olan ve BRAF 

V600E gen mutasyonu incelemesi yapılan hastalar çalışmaya alınmıştır. Kıyaslama amacıyla BRAF V600E 

gen mutasyonu pozitif olan (n:19) ve negatif olan (n:19) iki grup oluşturulmuştur. Hastaların preoperatif İİAB 

ve postoperatif histopatolojik sonuçları not edilerek aralarındaki korelasyonun bu iki grup arasındaki 

kıyaslaması değerlendirilmiştir. 

Bulgular: BRAF V600E gen mutasyonu olan PTK hastalarının (17 kadın ve 2 erkek) yaş ortalaması 

44.89±12.88 olup 18 ila 69 arasındaydı. Mutasyon olmayanlarda ise (17 kadın ve 2 erkek) yaş ortalaması 

43.58±14.93 (20-66 arası) idi. Tiroid nodüllerinin preoperatif İİAB sonucu Bethesda (B) sınıflamasına göre 

incelendiğinde; BRAF (+) olanlarının 9’u B-VI ve 9’u da B-V olduğu ve bu iki sınıflamanın malignite ile 

yüksek oranda bağlantılı olduğundan yüksek oranda korelasyonu olduğu saptandı. Sadece 1 hastada preop 

İİAB B-IV (Folliküler neoplazi şüphesi) gelmişti. Mutasyon olmayan PTK hastalarının preoperatif İİAB 

sonucu Bethesda (B) sınıflamasına göre 2’si B-VI, 6’sı B-V, 7’si B-IV ve 1’i de B-III olduğu belirlenerek bu 

grupta korelasyonun daha zayıf olduğu görüldü. Bunun da ötesinde Mutasyon olmayan grupta 3 hastada yanlış 

negatif sonuç olarak B-II (Benign) tespit edildi. 
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Sonuç: BRAF V600E gen mutasyonu olan PTK hastalarının, mutasyon olmayanlar ile kıyaslandığında 

maligniteyi belirlemede preoperatif İİAB sonucu Bethesda (B) sınıflaması ile çok daha iyi korelasyonu 

olduğunu tespit ettik. Bunun da ötesinde yalancı pozitif İİAB sonucu BRAF V600E gen mutasyonu olan 

hastaların hiçbirinde mevcut değildi. 

 

Anahtar Kelimeler: papiller tiroid karsinomu, BRAF V600E, bethesda, ince iğne aspirasyon biyopsisi 
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 S-20 

Ağır, Orta, Hafif Derece Obstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromu Olan Hastaların Serum Hepsidin 

Ve Paraoksonaz Değerlerinin, Basit Horlamalı Hastalarla Karşılaştırılması 

 

Ümit Küçüktepe1, Ömer Tarık Selçuk1, Hamit Yaşar Ellidağ2, Nursel Türkoğlu Selçuk3, Hülya Eyigör1, 

Levent Renda1, Üstün Osma1, Mustafa Deniz Yılmaz1 

1:Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM KBB Kliniği Antalya, Türkiye 

2:Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM Biyokimya Kliniği Antalya, Türkiye 

3:Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM Göğüs Hastalıkları Antalya, Türkiye 

 

Amaç: Patogenezinde oksidatif stresin ve enflamasyonun yattığı obstrüktif uyku apne hipopne sendromunda 

(OUAS) bir akut faz reaktanı olan hepsidinin ve oksidatif stres biyobelirteci olan paraoksonazın tanıdaki 

önemini araştırdık. 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma, 15.04.2017 – 15.10.2017 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine horlama, uykuda nefes durması, gündüz aşırı uykululuk, sabahları 

yorgun uyanma şikayetleri ile başvuran 22 basit horlama tanılı hasta, 24 hafif derece OUAS, 22 orta derece 

OUAS, 20 ağır derece OUAS tanılı hasta olmak üzere 88 hasta ile yapıldı. Hastalara KBB kliniğindeki uyku 

laboratuarında 32 kanallı PSG (EMBLA S 4500) uygulandı. Hastaların Epworth Uykululuk Skalasını (EUS) 

doldurmaları istendi.Tüm hastaların krikoid kartilajın üst kısmından boyun çevresi, kilo ve boy uzunlukları 

ölçüldü, vücut kitle indekleri (BMI) hesaplandı. Hastaların ek sistemik hastalıkları sorgulandı. Hastalardan 

kan serum örnekleri en az sekiz saatlik açlık sonrasında saat 9.00 ile 10.00 arasında alındı. Kan örnekleri 

bekletilmeden santrifüj edildi. Tüm hastalarda yaş, cinsiyet, EUS, boyun çevresi, BMİ, ek hastalık, apne  

hipopne indeksi (AHİ), average SO2, hipopne indeks, minimum SO2, NREM AHİ, total apne indeksi, RBC, 

Hb, Hct, MCV, MPV, HDL, kolesterol, demir, TDBK, ferritin, TSH, T3, T4, hepsidin, paraoksonaz (PON1) 

parametreleri incelendi. Veriler SPSS 23.00 paket programı aracılığıyla tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, 

Kruskal Wallis, Pearson ve Spearman korelasyon ile analiz edildi. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında 

ve %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

 

 

 



35 
 

 

Bulgular: Basit horlama, hafif derece OUAS, orta derece OUAS ve ağır derece OUAS grupları arasıda yaş, 

cinsiyet, boyun çevresi, BMİ ve AHI yönünden anlamlı farklılıklar görüldü (p<0,05). Orta ve ağır derece 

OUAS gruplarının yaş ve boyun çevresi ortalamaları basit horlama ve hafif derece OUAS gruplarından  

anlamlı şekilde yüksekti. BMI hafif, orta ve ağır derece OUAS grubunda basit horlama grubuna göre anlamlı 

yüksekti. AHI ise en düşüğü Basit horlama grubunda olmak üzere sıralandı. Kan parametleri ile yapılan 

incelemede dört grup arasında Hb, Hct, HDL ve paraoksonaz yönünden anlamlı farklılıklar görüldü (p<0,05). 

Ağır OUAS grubunun Hb değeri diğer üç gruptan anlamlı şekilde yüksek iken, HDL değeri anlamlı şekilde 

düşüktü. Basit horlama grubu ise Hct değerinin diğer 3 gruptan anlamlı derece düşük, paraoksonaz değerinin 

ise anlamlı derecede yüksek olması ile ayrışmaktaydı. Yapılan korelasyon analizinde ise AHİ ile paraoksonaz 

ve HDL ile negatif; RBC, Hct, Hb, ferritin ve T3 ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiler belirlendi (p<0,05). 

Sonuç: Çalışmamızda, paraoksonaz enziminin inceleme grupları arasında anlamlı farklılık ve AHI ile negatif 

korelasyon gösterdiği, patogenezinde oksidatif stresin yer aldığı OUAS’da bir biyobelirteç olarak 

kullanılabileceği öngörülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromu, paraoksonaz, hepsidin. 
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S-21 

Timpanoplastide Kullanılan Farklı Destek Materyallerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi  

 

Filiz Gülüstan1, Emine Demir2 

1:Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye 

2:Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Rize, Türkiye 

 

Giriş: Çalışmamızın amacı timpanoplasti cerrahisinde greft materyalini desteklemek amacıyla orta kulağa ve 

dış kulak yoluna yerleştirilen gel foam ve otopore’un postoperatif anatomik ve işitsel başarı oranları üzerine 

etkilerinin karşılaştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntemler: 2016 Ocak-2017 Haziran arasında underlay teknikle perikondrium greft kullanılarak 

tip 1 timpanoplasti yapılan ve postoperatif takip süresi en az 6 ay olan hastalar değerlendirildi. Hastaların 

demografik verileri, postoperatif gelişen komplikasyonlar ve greftin durumu kaydedildi. Preoperatif ve post-

operatif 6. ayda elde edilen saf ses odyometri testlerinden 0.5,1,2 ve 4 kHz ortalamaları alınarak hava kemik 

açıklığı (ABG) kaydedildi. Grefti desteklemek için gel foam kullanılan hastalar grup I ve otopore kullanılanlar 

ise grup II olarak ayrıldı. Grupların verileri istatistiksel olarak student t testi kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: Grup I de 28 hasta vardı; 12 (%) kadın ve 16 (%) erkek, 13 (%) sağ kulak ve 15 (%) sol kulak, yaş 

ortalaması 37.8±15.9 (16-62) idi. Grup II de 21 hasta vardı; 11 (%) kadın ve 10 (%) erkek, 8 (%) sağ kulak ve 

13 (%) sol kulak, yaş ortalaması 34.5±13.6 (17-60) idi. Grup I ve II için sırasıyla takip süreleri 11.0±3.1 (6-

18) ve 12.0±3.4 (7-16) idi. Grup I de 2 hasta (%7.1) ve grup II de 3 hastada (%10.7) postoperatif enfeksiyon 

geliştiği için medikal tedavi başlandı ve iki grupta da tedaviye dirençli akıntı gözlenmedi (p>0.05). Greft 

başarı oranları grup I de %93 (26/28) ve grup II de %95.3 (20/21) di ve aralarında anlamlı farklılık yoktu 

(p>0.05). Postoperatif ABG kazancı Grup I de 6.78±5.98 dB  Grup II de ise 6.66±5.96 dB olarak tespit edildi.  

Her iki grubun postoperatif ABG kazançları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p:0.814).  

Sonuç: Her iki materyalin de timpanoplastide anatomik ve işitsel başarı oranlarına etkisi eşit saptanmıştır. 

Hem gel foam hem de otopore timpanoplasti için destekleyici materyal olarak güvenle kullanılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: timpanoplasti, Gel Foam, Otopore 
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S-22 

Çocuklarda Septoplasti Cerrahi Sonuçlarımız ve D Vitamini Düzeyleri İle İlişkisi 

 

 Dr Sinem Gökçe Kütük 

Aydın Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Aydın, Türkiye 

 

Giriş: Nazal septum cerrahisi septal kemik ve kartilaj ile ilişkili nazal obstrüksiyonların giderilmesi amacıyla 

yapılan operasyonlardır. Son yıllarda, çocukluk çağındaki septal deformitelerin cerrahi tedavisi, özellikle 

septumun yüz gelişimine olan etkisi, ciddi travmatik septal deformitelerin ileride oluşacak nazal ve sistemik 

komplikasyonlarını önlemek açısından septum deviasyonunun erken dönemde tedavi edilmesi  kabul  

görmüştür. Bu çalışmadaki amacımız; nazal septum deviasyonu olan çocuklarda cerrahi sonuçlarımızı 

paylaşmak ve D vitamini düzeylerinin nazal septum cerrahisi ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmaya, 2016-2019 tarihleri arasında nazal septum 

deformitesi nedeniyle septoplasti operasyonu uygulanan, yaşları 7 ile 14 arasında değişen toplam 36 çocuk 

hasta dâhil edildi. Olgular  yaş, cins,semptomlar,semptom süresi,endikasyonlar,deviasyonların şekli,tedavi 

prensipleri ,cerrahinin fonksiyonel sonuçları, preoperatif ve postoperatif 6.ay 25-OH D vitamini düzeyleri 

açısından değerlendirildi.  

Bulgular: Hastaların ortalama yaş 10.22 ± 3.58 olup 24‘ü(%66.6) erkek, 12’si(%33.3) kız hastaydı. Olguların 

alınan anamnezde en sık doktora müracaat sebebi burundan nefes almada zorluk idi.Bunu sırası ile gece 

horlaması, solunum sıkıntısı, ağız kuruluğu, ağız kokusu ve öksürük semptomları takip ediyordu. Semptom 

süresi 6 ay-8 yıl (ortalama 3.43±2.19)arasında değişiyordu. Septum deviasyonun en sık sebebi travma olup 

28(%77.7) olguda travma hikayesi mevcuttu. Olgularda tespit edilen nazal septum deviasyonun şekli;  Tip I 

15 (41.6),Tip II 7 (19.4),Tip III 4 (11.1),Tip IV 10 (27.7) Septoplasti ameliyatına ek olarak olguların 

8’ine(%22.2) adenoidektomi,7’ine(%19.4) alt konka cerrahisi,3’üne (%8.3) orta konka cerrahisi yapılmıştı.  

Çalışmamız, septum deviasyonu olan çocuklarda preoperatif ve postoperatif 6.ayda ölçülen 25-OH D vitamini 

düzeylerinde anlamlı bir fark elde etti. Hastalarda preoperatif ortalama 25-OH D vitamini konsantrasyonu 

9.65 ± 4.23 ng / ml , postoperatif 6.ayda ölçülen 25-OH D vitamini düzeyleri 14.15± 6.56 ng / ml P < 0.005) 

idi. Septum deviasyonu grupları arasında ise 25-OH D vitamini düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark yoktu. 
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Sonuç: Sonuçlarımız nazal septum hastalarında düşük serum 25-OH D vitamini düzeylerini gösterdi.Septum 

deviasyonu olan çocuklarda preoperatif ve postoperatif 6.ayda ölçülen 25-OH D vitamini düzeylerindeki  fark 

anlamlıydı. 

 

Anahtar kelimeler: septum deviasyonu,septoplasti, D vitamini 
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S-23 

Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma Karakterli Dil Kanseri Hücre Hattı Üzerinde Levoflaksasin  

Ve Cisplatinin Tek Ve Kombine Kullanımının Sitotoksik Etkisi 

 

Levent Aydemir1, Saim Pamuk1, Murat Ulusan1, Barış Ertuğrul2, Göksu Kaşarcı2, Elif Sinem İplik3, 

Bedia Çakmakoğlu2 

1:İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye 

2:İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye 

3:İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 

 

Amaç: Oral kavite karsinomları erişkin yaşlarda görülme sıklığı artan, bireyde birden fazla tümör gelişiminin 

mümkün olduğu, invaziv ve preinvaziv şekillerinin varlığı ve bu şekillerin arasında geçişlerin olabildiği 

normal dokudan transformasyon ile invaziv karsinom geçişinin mümkün olduğu kanser türlerini 

kapsamaktadır. Oral kavitede %90 dan fazla oranlarda en sık görülen kanser skuamöz hücreli karsinomlardır, 

bunların da %25’ini dil kanserleri oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda antibiyotik kullanımını 

gerektiren üst solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla kullanılan ve oral skuamoz hücreli karsinomlar 

üzerinde etkinliği bilinmeyen “levoflaksasin” antibiyotiğinin ve kanserin tedavisinde kullanılan ‘’cisplatinin’’ 

ayrı ayrı ve kombinasyonlarının skuamoz karakterli dil kanseri hücre hattı SCC19 ve sağlıklı hücre hattı 

MRC5 üzerindeki sitotoksik etkinliği araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Antibiyotik içermeyen kültür ortamında flasklarda yetiştirilen hücreler gruplara 

ayrılmış hücreler 96 kuyucuklu platelere her bir kuyucuğa 10.000 hücre düşecek şekilde ekimi yapılmıştır. 

Yetişkinlerdeki yaklaşık kullanımı kg başına 2g olan klinik kullanımına yaklaşabilmek adına 5uM - 100uM 

artan konsantrasyonlarda levoflaksasin ve cisplatin dozları ile tek ve kombine olarak muamele edilmiştir. 24 

saat ve 48 saat uygulanmalarının ardından sitotoksik analizi WST-1 testi ile yapılmıştır. Uygulamaların 

ardından ilgili inkübasyon süresi sonunda her kuyucuğa 10 μl WST-1 çözeltisi ilave edilerek 37 ºC’de 4 saat 

inkübasyona bırakılmış, ardından hücre canlılığının tespiti için 96 kuyucuklu platelerin absorbansları plate 

okuyucuda 440 nm’de okunmuştur. 
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Bulgular: Sitotoksisite testi sonucunda sadece 50 uM levoflaksasin uygulanan hücrelerde hücre canlılığı 

%95,54; 50uM levoflaksasin ve 50uM cisplatinin kombine uygulanmasında canlılık %80,8 ve sadece 50 uM 

cisplatin uygulandığında ise %67 olarak tespit edilmiştir. Sağlıklı hücre hattı MRC5 üzerinde ise anlamlı bir 

etkinlik gözlenmemiştir.  

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız levoflaksasin ve cisplatinin kombine uygulanmasının, cisplatinin kanser hücresi 

üzerinde tek başına gösterdiği etkinliğini azalttığını göstermektedir. Bu sonuç kanser tedavisi alan hastaların 

levoflaksasin kullanımlarının, kemoteröpatik etkinliğini düşürebilme potansiyeli olduğunu göstermektedir. 

Araştırma çıktılarının klinik kullanıma uygulanabilirliğini araştırabilmek adına hücre ölüm yöntemlerinin 

yapılacağı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: dil kanseri, levoflaksasin, cisplatin, sitotoksisite 
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S-24 

Uzun Bırakılmış Üst Lateral Kartilaj Sütür Manevrasının Açık Septorinoplastide Orta Çatı 

Rekonstrüksiyonuna Etkisi 

 

Alper Dilci1, Raşit Cevizci2 

1: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Eskişehir, Türkiye 

2: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Açık teknik septorinoplastide orta çatı rekonstrüksiyonu hem estetik görünüm hem de fonksiyonel 

açıdan önem taşımaktadır ve birçok özelleşmiş cerrahi teknik bu amaçla kullanılmaktadır. Bu teknikler 

içerisinde sıklıkla spreader greftler, otospreader flepler, ek kartilaj greftler, flaring sütür, reverse spreader 

tekniği, hump rezeksiyonu, dorsal augmentasyon greftleri gibi teknikler orta çatının genişletilmesi, 

daraltılması ve projeksiyonunun ayarlanması için uygulanmaktadır. Bu teknikler özellikli cerrahi beceri 

gerektirmekte ve bu teknikleri uygularken sıklıkla zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bu durum hem cerrahi 

süresinin uzamasına ve buna bağlı ödemin artmasına hem de uygun yapılamayan teknikler sonucu cerrahi 

başarısızlıklara yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; uzun bırakılmış üst lateral sütür manevrasını 

kullanarak orta çatı rekonstrüksiyonunun daha kolaylıkla uygulanabilir olduğunu göstermek ve ameliyat 

süresinin kısalmasındaki etkisini göstermektir. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi KBB Bölümü’nde 2018 – 2019 

yılları arasında primer açık teknik septorinoplasti uygulanmış 30 adet hasta retrospektif olarak incelendi. Bu 

30 hastanın hepsinde hump rezeksiyonu, spreader greft ve otospreader flep uygulanmış ve tipplasti için aynı 

teknikler uygulanmıştı. Bu hastaların 18 tanesinde uzun bırakılmış üst lateral kartilaj sütür manevrası 

kullanılmış, diğer 12 tanesinde klasik yöntemlerle orta çatı rekonstrüksiyonu yapılmıştı. Bu hastaların 

ameliyat kayıtları ve ameliyat süreleri karşılaştırılarak bu manevranın cerrahi başarı ve ameliyat süresine olan 

etkisi değerlendirildi. 

Bulgular: Uzun bırakılmış üst lateral kartilaj sütür manevrası ile orta çatı rekonstrüksiyonu yapılmış 

hastaların ortalama ameliyat süresi 143,33 dakika iken klasik teknikler kullanılarak opere edilen hastaların 

ortalama ameliyat süresi 161,25 dakika olarak kaydedilmiştir. Klasik teknikler kullanılarak opere edilen 2 adet 

hastada polly beak deformitesi nedeniyle ve 1 adet hastada orta çatıdan kaynaklanan aks eğriliği nedeniyle 

revizyon ihtiyacı ortaya çıkmış; diğer grupta herhangi bir revizyon ihtiyacı olmamıştır. 
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Sonuç: Özellikle açık teknik septorinoplasti ameliyatına yeni başlayan hekimler açısından; uzun bırakılmış 

üst lateral kartilaj sütür manevrası orta çatı rekonstrüksiyonunun çevre dokulara zarar vermeden daha 

kolaylıkla yapılmasını sağlayan bir manevradır. Ameliyat süresinin kısalmasında da etkili olması nedeniyle 

intraoperatif ve postoperatif ödemin daha az görülmesinde de katkısı bulunmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: septorinoplasti, üst lateral kartilaj, postoperatif komplikasyon 
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S-25 

İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Hastalarında Süperior Semisirküler Kanal Dehisansı 

 

Kübra Çoban1, Gülfem Alp1,Seda Kibaroğlu2 , Feride Kural Rahatlı 3 , Erdinç Aydın1  

1:Başkent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ABD, Ankara, Türkiye 

2:Başkent Üniversitesi Nöroloji ABD, Ankara, Türkiye 

3:Başkent Üniversitesi Radyoloji ABD, Ankara, Türkiye 

 

Amaç: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, belirlenebilir herhangi bir neden olmaksızın kafa içi basıncın 

artması ile karakterize zorlayıcı bir durumdur. Obezite ile olan yakın ilişki nedeniyle insidansı giderek 

artmaktadır. Bu patolojide tegmen dehisansı ve spontan beyin omurilik sıvı kaçağı sıklıkla görülmektedir. 

Süperior semisirküler kanal dehisansı sendromu (SSSKDS), süperior semisirküler kanal üzerini örten kemik 

kanaldaki dehisans (SSKD) nedeniyle meydana gelen ve basınç ve ses artışı ile tetiklenen vertigo ve işitme 

kaybı ile karakterize bir patolojidir. Literatürde bu patolojinin sıklığının obezite ile arttığını gösteren yayınlar 

mevcuttur. Bu çalışma ile idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon hastalarında süperior semisirküler kanal 

dehisansı görülme sıklığını belirlemek, bu hastalardaki odyovestibüler bulguları tespit etmek ve olası 

patogenetik mekanizmaları tartışmak amaçlanmaktadır.  

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma prospektif kontrol gruplu çalışma olarak yapılmıştır. Başkent Üniversitesi 

Nöroloji A.B.D’da 2016-2018 yılları arasında İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon tanısı ile takip edilen 25 

hasta değerlendirilmiş, uygun kriterleri sağlayan 10 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalara odyometri, 

timpanometri, oküler ve servikal vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel (oVEMP, cVEMP) testleri ve 

yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) uygulanmıştır.  Kontrol grubunu ise, 2016-2018 yılları 

arasında başka yakınmalarla kliniğimize başvuran ve kendilerine YRBT çekilen, yaş ve cinsiyet uyumlu 20 

hasta oluşturmaktadır.  

Bulgular: Çalışma grubunda bir (%10) hastada SSKD tesbit edilmiştir. Çalışma grubundaki iki (%20)hastada 

ise süperior semisirküler kanal üzerini örten kemikte incelme saptanmıştır. Kontrol grubundaki hiçbir hastada 

SSKD veya kemikte incelme tespit edilmemiştir. SSKD bulunan İİH hastasında işitme kaybı olmamasına 

karşın, VEMP testinde amplitüd artışı gözlenmiştir.  
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Sonuç:  Çalışmamızda, istatistiksel anlamlılığa ulaşmamış olsa da İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon 

hastalarında Süperior semisirküler kanal dehisansı sıklığı kontrol grubuna kıyasla yüksek bulunmuştur. Kanal 

üzerindeki kemikte incelme de çalışma grubunda daha sık gözlenmiştir. Bununla beraber radyolojik olarak 

SSKD olan hastanın VEMP sonuçlarında da patolojik bulgular gözlenmiştir. Sonuçlar istatistiksel olarak 

anlamlı olmamakla birlikte klinik anlamlılığı olabileceği unutulmamalıdır. Daha geniş hasta serileri içeren 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, süperior semisirküler kanal dehisansı, 

vertigo, işitme kaybı. 
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  S-26 

Kolesteatomlu Kronik Otit Olgularında Fasiyal Kanal Dehissansı ile Diğer Orta Kulak Patolojileri 

Arasındaki İlişki 

 

Yakup Yegin, Özgür Işık  

İskenderun Devlet Hastanesi KBB Kliniği, İskenderun, Türkiye 

 

Amaç: Kolesteatomlu kronik otit olgularında, fasiyal kanal dehissansı(FKD) ile lateral semisirküler 

kanal(LSS) ve kemikçik zincir(KZ) defektleri arasındaki ilişki değerlendirildi. 

Material - Metod: Kronik otit nedeniyle başvuran, kolesteatom ön tanısıyla difüzyon kulak manyetik 

rezonans(MR) ve temporal kemik bilgisayarlı tomografi(BT) çekilen ve kolesteatom saptanan 118 olgu 

çalışmaya dahil edildi. Temporal kemik BT taramalarında, fasiyal kanal dehissansı saptanan olgular yaşına, 

cinsiyetine, hasta kulak tarafına, fasiyal kanal dehissansının lokalizasyonuna göre incelendi. FKD saptanan 

olgularda LSS kanal ve KZ defektleri varlığı  istatistiksel olarak değerlendirildi. Daha önce orta kulak cerrahisi 

geçiren hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Bulgular: Olguların 66’sı(%55.9) erkek, 52’si(%44.1) kadındı. Ortalama 41.2, yaş aralığı 9-72 idi. 61 

olgunun (%51.7) sağ kulağı, 57 olgunun(%48.3) ise sol kulağı hasta taraftı. BT’ de 118 olgunun 24’ünde 

(%20.3) fasiyal kanal dehissansı saptandı. FKD olan 24 olgunun 18’inde (%75) dehissans timpanik segmentte 

5’inde (%20.8) mastoid segmentte, 1 (%4.2) olguda ise hem timpanik hem de mastoid segmentte saptandı. 

Dehissans lokalizasyonları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı. 9 olguda(%7.6) LSS kanal 

defekti saptandı. 8’inde(%88.9) aynı zamanda FKD varlığı belirlendi. Sadece 1 olguda(%11.1) LSS kanal 

defekti FKD olmaksızın saptandı. LSS kanal defektiyle FKD arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı. 

102 olguda(%86.4) KZ defekti saptandı. 24 FKD olgusunun tamamında KZ defekt birlikteliği mevcuttu. FKD 

ve KZ defekt ilişkisi istatistiksel olarak anlamlıydı. 

Sonuç: Kolesteatomlu kronik otit cerrahisi öncesi hastaların BT bulgularının dikkatli değerlendirilmesi 

operasyon sırasında fasiyal kanal travmasından kaçınmada yardımcıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kolesteatomlu Kronik Otit, Fasiyal Kanal Dehissansı, Lateral Semisirküler Kanal 

Defekti, Kemikçik Zincir Defekti  
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  S-27 

Primer ve Revizyon Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Frontal Sinus Tutulumu ve  

Klinik Yaklaşımımız 

 

Bilge Türk, Merve Ekici Bektaş 

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, 

İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Kronik rinosinüzit (KRS) nazal polip içeren (KRSwNP) ve içermeyen (KRSsNP) olarak iki fenotipe 

ayrılır. Medikal tedavinin başarısız olması durumunda, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESS) 

yapılması gerekebilir. Frontal sinüsit hem tanı hem tedavi açısından zorlayıcı bir klinik durumdur. Bu çalışma 

kliniğimizde uygulanan primer ve rFESS uygulanan hastaları analiz etmek, frontal sinüs revizyon oranını 

belirlemek ve prediktif faktörleri araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2014- Haziran 2018 tarihleri arasında FESS cerrahisi uygulanan 

18-70 yaş arası, en az 6 ay takip süresi olan 288 hastanın datası retrospektif olarak incelendi. Hastaların 

anamnez, otorinolaringolojik muayeneleri, radyolojik görüntülemeleri ve operasyon bulguları değerlendirildi. 

Primer FESS cerrahisi uygulanan ve rFESS cerrahisi uygulanan hastaların verileri karşılaştırıldı. Tümör, 

fibröz displazi, travma nedeniyle opere edilen olgular çalışma dışı bırakıldı.  

Bulgular: 288 hastadan 217 hastaya KRSwNP, 71 hastaya KRSsNP nedeniyle FESS uygulanmış. 242 hastaya 

primer FESS uygulanırken, 46 hastaya rFESS uygulanmış. 46 hastanın 43 tanesi KRwNP iken, 3 tanesi 

KRSsNP hastasıydı. Revizyon FESS uygulanan hastaların 34'ünün ilk operasyonlarını dış merkezlerde 

uygulanmıştı. Tüm revizyon cerrahi uygulanan hastalarda frontal sinüs tutulumu gözlenmiştir. 40 (87% ) 

hastaya Draf 1, 4 (8.7%) hastaya Draf 2 and 2 (4.3%) hastaya Draf 3 revizyon cerrahisi uygulanmış. Primer 

operasyonlarını dış merkezde olan hastalarda etmoidektomi oranı kliniğimizde opere olanlara göre istatistiksel 

olarak anlamlı düşüktü (p=0,001).   
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Sonuç: FESS sonrası hastaların kısa dönem takipte % 2-11  ve uzun dönem takipte % 15-20  başarısızlık 

oranları ile devam eden frontal sinüzit semptomları olduğu ve bu hastaların % 11'ine varan oranda ise revizyon 

cerrahisi yapılması gerektiği bildirilmiştir. Frontal recess, hastalık nüksünün en sık görüldüğü bölgedir. Bu 

bölgeye uygulanan yetersiz cerrahi ve iatrojenik travmalar en sık suçlanan nedenler arasındadır.  Primer FESS 

başarısızlığının nedenlerini değerlendirirken cerrahın beceri düzeyi, ameliyatın gerçekleştirildiği ortamda 

uygun enstrümantasyon, yetersiz hasta takibi de önemlidir. 

 

Anahatar kelimeler: endoskopik sinüs cerrahisi, frontal sinüs cerrahisi, nüks 
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  S-28 

Behçet Hastalığının Vestibüler Sisteme Etkisinin vHIT (Video Head Impulse Test) ile 

Değerlendirilmesi 

 

Belgin Tutar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Behçet Hastalığı (BH) İlk olarak 1937 yılında Dr. Hulusi Behçet tarafından tanımlanmıştır. Tekrarlayan 

oral ve genital ülserlerle karakterize multisistemik bir hastalıktır. Bunların yanında neredeyse tüm organların 

küçük damarlarını etkiler.  Gastrointestinal sistem, pulmoner sistem, kardiyovasküler sistem, romatolojik, 

renal ve merkezi sinir sistemi tutulumları görülebilir. BH’ının vestibüler sistem tutulumu ile ilgili çok çalışma 

yoktur. vHIT (Video Head Impulse test =Video Baş Savurma Testi), vestibüler sistemdeki üç semisirküler 

kanalı ve ayrıca vestibüler sinirin superior ve inferior dalını değerlendiren bir testtir. Bu çalışmada BH ‘ının 

vestibüler sisteme etkisi değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Yirmi (20) BH tanısı olan (11 Kadın, 9 Erkek ) hasta ile 15 sağlıklı gönüllü (7 Kadın, 

8 erkek) çalışmaya dâhil edilmiştir. BH hastalarının yaş ortalaması 44±11,2; sağlıklı gönüllülerin ise 42±13,3 

‘dür. Tüm bireylere saf ses odyometrisi, VNG (Videonistagmografi), vHIT testleri uygulandı. Veriler uygun 

istatistiksel yöntemler ile değerlendirildi. 

Bulgular : BH ‘larının odyometri sonuçları ile kontrol grubunun odyometri sonuçları arasında istatiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı. vHIT sonuçlarında sol lateral , sağ ve sol posterior kanallarda VOR kazancı kontrol 

grubuna gore istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı. Behçet hastalarının % 45’inde overt sakkad mevcuttu. 

Covert sakkad görülmedi. Behçet hastalarında vestibuler sistemlerinin etkilendiği görüldü. Sağlıklı 

gönüllülerde overt ve covert sakkad mevcut değildi. 

Sonuç: vHIT BH’nda vestibüler sistemi değerlendirirken kullanılabilen kolay ve güvenilir bir testtir. 

 

Anahtar kelimeler: Behçet hastalığı, vestibüler sistem, vHIT 
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S-29 

Anksiyete, Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu ve Gerilim Tipi Baş Ağrısının  

Ortak Bileşeni midir? 

 

Aybala Neslihan Alagöz1, Seher Şirin2 

1:Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, Kocaeli, Türkiye 

2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ABD, Kocaeli, Türkiye 

 

Amaç: Bir çeşit fonksiyonel ağrı sendromu (FAS) olarak ta kabul edilen TMED,  bazı primer baş ağrıları ile 

daha sıklıkla ilişkilidir. FAS, genel olarak, yüksek düzeyde psikolojik sıkıntı (anksiyete, konversif davranış 

ve somatizasyon belirtileri) ve motor fonksiyon, otonomik denge ve uyku anormallikleri ile karakterizedir. 

GTBA’larının muhtemel sebepleri arasında da anksiyete ve depresyon gösterilmektedir. Biz çalışmamızda, 

bu iki klinik antitenin birlikte bulunma sıklığını ve anksiyete ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntemler: Nöroloji kliniğince GTBA tanısıyla takip ve tedavisi yapılmakta olan ardışık 50 hasta 

çalışmaya dahil edildi. Bu hasta grubundaki TMED mevcudiyeti, KBB kliniğince yapılan yapılan inceleme 

ve muayene ile tespit edildi. Tüm hastalar Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile değerlendirildi. Hastaların 

demografik verileri, klinik bulguları ve anksiyete durumu incelendi ve hastalığın anksiyete ile olan ilişkisi 

araştırıldı. Ağır anksiyete olguları, tanısal karışıklık yaratabileceğinden değerlendirme dışı bırakıldı. 

Bulgular: %76.0’sı (n=38) kadın olmak üzere toplam 50 GTBA olgusu çalışmada yer aldı. Olguların yaşları 

18 ile 65 arasında değişmekte olup, ortalama 39.48±11.55 yıl idi. Tüm GTBA olan hastaların (n=50); toplam 

29’unda TMED olduğu tespit edildi (%58). TMED olgularının 22 tanesi kadın (%75,9) idi. 

Bu grupta epizodik ve kronik tip GTBA sıklığının, sırasıyla 13 (%44,8) ve 16 (%55,2) olduğu görüldü. 

Hastaların sadece % 52’si eğitimli iken, %38’i sigara ve 

 % 24 ‘ü alkol kullanmakta idi. GTBA tipi veya cinsiyet, TMED tanısı alan ve almayan gruplar arasında 

farklılık göstermez iken (p>0.05), TMED tanısı alan olguların anksiyete düzeylerinin, TMED tanısı 

almayanlardan daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı bulunduğu görüldü(p<0.01).  
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Sonuç: GTBA hastalarında sıklıkla karşımıza çıkan anksiyete varlığı, bu grup olgular içinde sıkça rastlanan 

TMED olgularına, çalışmamızda gösterdiğimiz üzere, istatistiki olarak anlamlı ölçüde daha fazla eşlik 

etmektedir. GTBA ve TMED tanısı alan hastalarda, tabloya sıklıkla eşlik eden anksiyete gibi komorbid 

durumların da tedavi edilmesinin, tam kür şansını arttırma noktasındaki başarısını gösterecek çalışmaların 

yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: başağrısı, anksiyete, temporomandibüler eklem 
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  S-30 

Bir Yaşından Büyük Çocuklarda Orotrakeal Entübasyon İçin Macintosh Laringoskop ve 

GlideScope®'un Karşılaştırılması 

 

 

Leyla Türkoğlu Kılınç, Pınar Sayın 

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

Amaç: Bir Yaşından Büyük Çocuklarda Orotrakeal Entübasyon İçin Macintosh Laringoskop ve 

GlideScope®'un entübasyon koşulları, entübasyon süreleri ve hemodinamik cevap açısından karşılaştırılması  

Gereç ve Yöntemler: Toplamda 1-12 yaşları arasında, genel anestezi altında endotrakeal entübasyon ile 

elektif cerrahi geçirmesi planlanan 80 hasta prospektif, tek kör, randomize bir çalışmaya dâhil edildi. 

Pulmoner aspirasyon, zor entübasyon, kraniyofasiyal malformasyon, acil cerrahi, kardiyovasküler hastalık, 

solunum hastalığı ve hemodinamik instabilite riski olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Standart anestezi 

indüksiyonundan sonra hastalar iki gruba randomize edildi. Grup G hastaları (n = 40) GlideScope ile entübe 

edildi ve grup M hastaları (n = 40) Macintosh laringoskopu ile entübe edildi. Entübasyon zamanı, entübasyon 

deneme sayısı, Cormack-Lehane skoru, hava yolu manevraları ve görsel analog skoru kaydedildi. 

Hemodinamik değişkenler anestezi indüksiyonundan önce ve sonra, entübasyonda ve entübasyondan bir, üç 

ve beş dakika sonra kaydedildi. İstatistiksel analiz için Student t-testi, Mann-Whitney U testi ve test2 testi 

kullanıldı; P <0.05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Demografik veriler ve çalışma süresi iki grup arasında benzerdi. Entübasyon zamanı Grup G'de 

daha uzundu, Cormack – Lehane skoru 1'in sıklığı Grup G'de daha yüksek, Cormack-Lehane skoru 2'nin Grup 

M'de daha yüksek olduğu bulundu. Hemodinamik parametreler iki grup arasında benzer bulundu. 

Sonuç: GlideScope video laringoskopun daha iyi glottis görselleştirme sağladığı, ancak uzun entübasyon 

süresi sağladığı sonucuna vardık. Video laringoskopta yararlı bir hemodinamik etki bulunmadı.  

 

Anahtar Sözcükler: Macintosh Laringoskop, Orotrakeal Entübasyon, Videolaringoscope, pediatrik 
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P-1 Yeni Bir Sendrom: Kısmi Ektodermal Displazi 

Vural Fidan 

Eskişehir Şehir Hastanesi KBB Kliniği, Eskişehir, Türkiye 

 

P-2  Sık Görülen Bir Tümörün Nadir Yerleşimi: Dilde Lipom Olgusu 

Ayça Arıkan Seçer, Emrah Sapmaz, Battal Tahsin Somuk, İbrahim Erdim 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ABD, Tokat, Türkiye 

 

P-3 Monostotik Fibröz Displazi Zemininde Gelişen Mantar Topu 

Nuray Ensari, N. Didem Sonbay Yılmaz, Erdem Atalay Çetinkaya, Levent Renda, Özer Erdem 

Gür 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Antalya, Türkiye 

 

P-4 Tiroglossal Kanal Kisti Zemininde Gelişen Tiroid Papiller Karsinomu: Olgu Sunumu 

Muhammed Ali Özçelik, Bilgehan Çelik, Deniz Demir, Mehmet Güven 

Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Sakarya, Türkiye 

 

P-5 Sinonazal Trakt Lenfomaları: İki Olgu Sunumu 

Ömer Çelikal, Serdar Özer 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ABD, Ankara, 

Türkiye 
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P-6 Krikofaringeal Disfonksiyon İçin Transservikal Botulinum Toksin Enjeksiyonu: Olgu 

Sunumu 

Yavuz Atar1, Onur Akan2, Ziya Saltürk1, Hüseyin Sarı1, Sevgi Atar3, Yavuz Uyar1 

1: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Şişli, İstanbul 

2: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şişli, İstanbul 

3: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği, Şişli, İstanbul 

 

P-7  Stenon Kanalında Dev Taş: Olgu Sunumu 

Cafer Boran, Ersoy Doğan  

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi KBB Kliniği, İzmir, Türkiye 

 

P-8 Pterigopalatin Fossada Mesane Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu 

Erdal Erkoç, Aslı Çakır Çetin, Mustafa Cenk Ecevit 

Dokuz Eylül Üniversitesi, KBB ABD, İzmir, İstanbul 

 

P-9 Pediatrik Lipoblastom: Olgu Sunumu 

Senan Muradov, Çağrı Becerik, Ayşegül Verim, Sema Zer Toros, Süleyman Erdoğdu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  KBB Hastalıkları 

Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

P-10 Dev Rinofima-Elektokoterizasyon ile Eksizyon ve Sekonder İyileşme 

Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Suat Turgut 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz-

Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye 



55 
 

 

P-11 Maksillofasial Bölgede Ateşli Silah Yaralanması: Tonsillektomi ile Mermi Çekirdeğinin 

Çıkarılması 

Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Merve Ekici Bektaş, Berna Uslu Coşkun 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz-

Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

P-12  Karsinoma Ex-pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu  

(Bu bildiri yazarın isteği ile geri çekilmiştir.) 

 

P-13 Parotis kitlesi ile karışan Kutanöz Anjiyomyoliopom: Olgu sunumu 

Berkay Çaytemel1, İbrahim Yağcı1, Ali Yılmaz Altay2, Beldan Polat1 

1:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı,  

İstanbul 

2:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,  İstanbul 

 

P-14 İzole Tiroid Kartilaj Fraktürü: Olgu Sunumu 

Emine Şakalar1, Şaben Şakalar2, Handan Koyuncu1, Ersem Giritli1 

1: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Eskişehir, Türkiye 

2: Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Acil Kliniği, Eskişehir, Türkiye 
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P-15 Kalsifiye Stylohyoid Ligaman Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Geçici Velofaringeal Yetmezlik 

Osman Halit Çam1, Levent N. Özlüoğlu2  

1:Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 

Türkiye 

2: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye 

 

P-16 Septal Butona Bağlı Gelişen MRSA Enfekiyonu 

Osman Halit Çam, Berke Özücer 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 

Türkiye 

 

P-17 İzole Sfenoid Sinüs Lezyonlarında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı : Radyolojik Bulguların Ve 

Saptanan Patolojilerin İncelenmesi 

Esra Aydın, Ayşe Öznur Akıdil, Günay Ateş Evren, İbrahim Sayın, Zahide Mine Yazıcı  

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

P-18 Nazofarenks Karsinomu Nedeniyle Radyoterapi Uygulaması Sonrası Gelişen Koanal Darlık ve 

Larengeal Stenoz: Olgu Sunumu 

Muhammed Zeki Yalçın, Tuba Bayındır, Mehmet Turan Çiçek  

İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye 
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P-1 

Yeni Bir Sendrom: Kısmi Ektodermal Displazi 

 

Vural Fidan 

Eskişehir Şehir Hastanesi KBB Kliniği, Eskişehir, Türkiye 

 

Özet  

Ektoderm birinci germinal katmandır. Ektodermal displaziler, embriyonik ektodermanın gelişimsel kusurları 

olarak tanımlanmaktadır. Farklı tipler tanımlanmıştır, ancak bademcikler üzerinde papillom ile tanımlanan 

hiçbir vaka yayınlanmamıştır. Burada, biri 5 yaşında, ikincisi 15 yaşında olan tonsiller papillomatozisli iki kız 

vakayı sunduk. Ayrıca her ikisi de hafif mental retarde, kıvırcık saçlı, tonsiller ve maksiller interdental multipl 

papilloma sahipti. Sendromik hastalara multidisipliner yaklaşım her zaman gerekli olup bu hastaların belirti 

ve semptomlarına dikkat etmelidir. 

 

Anahtar Sözcükler: ektoderm, papillomatozis, displazi, zeka geriliği. 
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P-2 

Sık Görülen Bir Tümörün Nadir Yerleşimi: Dilde Lipom Olgusu 

 

Ayça Arıkan Seçer, Emrah Sapmaz, Battal Tahsin Somuk, İbrahim Erdim 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ABD, Tokat, Türkiye 

 

Giriş: Lipomlar genel olarak gövde ve ekstremitelerde yerleşim gösteren, benign, yavaş büyüyen, yaygın 

yumuşak doku tümörlerinden olmalarına karşın, oral kavitede oldukça nadir görülürler. Yavaş büyüyen 

kitleler olduklarından uzun yıllar asemptomatik seyredebilir veya konuşma ve çiğnemede zorluk gibi 

semptomlarla prezente olabilirler. Yaptığımız çalışmada, kliniğimize dilde kitle ve çiğnemede zorluk 

şikâyetleriyle başvuran 58 yaşındaki kadın hastayı yaygın bir tümörün nadir bir lokalizasyonu olarak 

değerlendirdik, klinik yönetimini, tanı ve tedavisini tartıştık. 

Olgu sunumu: 58 yaşında kadın hastamızın, dilinin sağ anterolateralinde , ilk kez 2-3 yıl önce hissettiği, 

yumuşak kıvamlı, kısmen mobil, yaklaşık 4x3 cm submukozal kitle mevcuttu. Hasta çiğnemekte ve 

konuşmakta zorluk şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan manyetik rezonans incelemesinde dilin sağ 

anterolateralinde lipom ile uyumlu kitle lezyonu olduğu doğrulandı. Hasta operasyona alındı ve dilin sağ 

lateralinden yapılan insizyon sonrasında çevre dokudan diseke edilerek eksize edildi. Histopatolojik tanısı 

ince bir kapsülle çevrili, kesit yüzü homojen karakterde lipom olarak yorumlandı.  

Tartışma: Lipomlar genelde asemptomatik, soliter kitleler olarak görülmektedirler. Boyutları büyüdükçe 

çiğneme ve konuşmada güçlük yaratabilmektedirler. Çalışmamızda sunduğumuz hasta da bize bu şikâyetler 

ile başvurmuştu. Oral lipomlar 50-62 yaş aralığındaki hastalarda daha sık görülmektedirler. Bizim 

çalışmamızdaki hasta da bu veriyle uyumlu olacak şekilde 58 yaşında tanı almış bir hastaydı. Tedavisinde 

total eksizyon tercih edilen hastanın histopatolojisi ön tanıyla uyumlu gelince, ek tedaviye gerek 

duyulmamıştır.  
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Sonuç: Lipomlar en sık görülen benign mezenkimal tümörler olmalarına rağmen, baş ve boyun bölgesinde 

oldukça nadir olarak görülürler. Tedavide cerrahi olarak kapsülle birlikte eksizyon yapılır. Cerrahi sonrası 

hastalar kısa sürede şikâyetlerinden kurtulur.  

 

Anahtar kelimeler: lipom, dil lezyonu, meenkimal tümör 
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P-3 

Monostotik Fibröz Displazi Zemininde Gelişen Mantar Topu 

 

Nuray Ensari, N. Didem Sonbay Yılmaz, Erdem Atalay Çetinkaya, Levent Renda, Özer Erdem Gür 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Antalya, Türkiye 

 

Giriş: Fibröz displazi nadir görülen, sağlıklı kemiğin yerini zayıf ve kötü organize olmuş fibroosseoz dokunun 

almasıyla karakterize, sınırlandırılmış, iyi huylu, sebebi bilinmeyen gelişimsel bir kemik hastalığıdır. 

Genellikle asemptomatiktir. Ancak paranazal sinüslerde obstriksiyona, destriksiyona veya sekonder 

enfeksiyona bağlı semptomlar gelişebilir. Klinik olarak monostotik, poliostotik ve McCune-Albright 

sendromu olmak üzere üç tipi vardır. Monostotik tip genellikle maksillofasiyal kemiklerde izlenir. Bu olgu 

sunumunda, klinik, radyografik ve histopatolojik incelemeler sonucunda monostotik fibröz displazi zemininde 

gelişen ‘mantar topu’ tanısıyla opere ettiğimiz hastayı literatür eşliğinde değerlendirdik. Kemik 

matürasyonunun durduğu ileri yaşta görülen ve fungal sinüzit gibi bir komplikasyonla karşımıza çıkan bu 

sıradışı olgumuzu sunuyoruz.  

Olgu Sunumu: 64 yaşında, diabetes mellitus tanısı alan kadın hasta sol yanak üzerinde ağrı şikâyeti ile 

kliniğimize başvurdu. Paranazal sinüs Bilgisayarlı Tomografi (BT)’de maksiller sinüsü çepeçevre sararak 

daraltan fibröz displazi ile uyumlu olabilecek osteolitik kemik lezyonu izlendi. Lezyonun ortasında 

retansiyonel sıvı oluşumu ve içerisinde hiperdens alanlar mevcuttu. Bu görünümlerin fungal sinüzite bağlı 

olduğu düşünüldü. Hastaya yapılan endoskopik sinüs cerrahisi ile maksiller sinüs içerisinde fungus topu 

temizlendi ve hipoplazik maksiller sinüs ostiumundaki spongiöz kemik dokudan biyopsi alınarak patolojiye 

gönderildi. Patoloji sonucu fibröz displazi ile uyumlu kemik oluşum ve PAS pozitif mantar sporu ve hifası 

olarak rapor edildi.  
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Sonuç: Monositik fibröz displazi sıklıkla maksilayı tutar. Radyolojik bulgular karakteristik olup, 

patognomonik değildir. Genellikle asemptomatiktir, nadiren cerrahi planlanır. Cerrahi primer olarak fibröz 

displazi için değil de fibröz displazinin sebep olduğu sekonder durum için planlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: aspergillom, fibröz displazi, ileri yaş, maksiller sinüs 
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P-4 

Tiroglossal Kanal Kisti Zemininde Gelişen Tiroid Papiller Karsinomu: Olgu Sunumu 

 

Muhammed Ali Özçelik, Bilgehan Çelik, Deniz Demir, Mehmet Güven 

Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Sakarya, Türkiye  

 

Özet 

Tiroglossal duktus kisti boyun orta hatta en sık görülen konjenital boyun kitlesidir. Sıklıkla benign bir kitle 

olmasına rağmen, 0,6% ile 1,7% arasında malignite gelişimi bildirilmiştir. Pediatrik yaş grubunda çok daha 

nadir görülmektedir. Burada 14 yaşında tiroglossal duktus kisti zemininde gelişen Tiroid Papiller Karsinomu 

olgusu literatür bilgisi ışığında sunulması amaçlandı. 

 

Anahtar kelimeler; tiroglossal duktus kisti, papiller karsinom, konjenital boyun kitleleri. 
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P-5 

Sinonazal Trakt Lenfomaları: İki Olgu Sunumu 

 

Ömer Çelikal, Serdar Özer 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ABD, Ankara, Türkiye 

 

Giriş: Lenfoma , nazal kavite ve paranazal sinüslerde nadir görülen malignitedir.Non-hodgkin lenfomalar, 

özellikle diffüz büyük B hücreli lenfoma(DLBCL)  ve NK(natural killer)/ T hücreli lenfoma(NKTCL)  en 

yaygın varyantlarıdır.Klasik olarak lenf nodlarının malignitesi olmasına rağmen , hastaların yaklaşık 3 te 1’ 

inde ekstra-nodal bölgelerde ortaya çıkabilir.Yaygın olarak görülen diğer bölgeler, nazal kavite, paranazal 

sinüsler, orbita, tiroid ve tükürük bezleridir.Non-hodgkin lenfomalar, nazal kavite ve burun boşluğunun en sık 

tanı konulan nonepitelyal neoplazmıdır.Bu çalışmanın amacı artan prevalansı ve  malignite ile ilişkili ciddi 

morbidite olması nedeniyle nazal pasajda kitle saptanan hastalarda lenfomların ayırıcı tanıda düşünülmesi ve 

erken tanınması amaçlamaktadır.  

Olgu 1: 66 yaşında kadın hasta, 1 aydır sol burunda tıkanıklık ve kanama şikayeti ile Hacettepe üniversitesi 

kulak burun boğaz bölümüne başvurdu. Yapılan muayenesinde sol nazal pasajda kitle saptandı. Hastadan 

bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiki istendi. 
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Şekil -1: Paranazal BT 

Sol nazal pasajdaki kitleden biyopsi yaptık. Patoloji sonucu, yüksek grade B hücreli lenfoma olarak raporlandı. 

Hasta medikal onkoloji bölümüne yönlendirildi. 

Olgu 2: 31 yaş erkek hasta, sol nazal pasajdan nefes alamama ve nefes darlığı ve hemoptizi şikâyetleri ile 

Hacettepe üniversitesi Kulak Burun Boğaz bölümüne başvurdu. Yapılan muayenesinde sol nazal pasajı 

tıkayan kitle ve subglottik bölgede şüpheli görünüm mevcuttu.    

 

Şekil-2:Muayene, A. Sol nazal pasaj                   B. Subglottik bölgede darlığı gösteren şüpheli görünüm 
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Hastadan bilgisayarlı tomografi(BT) tetkiki istendi.  

 

Şekil-3: A. Sol nazal pasaj                                       B. Subglottik sol yerleşimli kitle 

Sol nazal pasajdaki kitleden biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu NK/T hücreli lenfoma geldi. Hasta medikal 

onkoloji bölümüne yönlendirildi. Hasta,  septik şok tanısıyla yoğun bakımda tedavisi sırasında ex oldu. 

 

 

Şekil-4: Tedavi sonrası 
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Tartışma: Lenfoma, nazal kavite ve paranazal sinüslerde nadir görülen malignitedir.Non-hodgkin lenfomalar, 

özellikle diffüz büyük B hücreli lenfoma(DLBCL)  ve NK(natural killer)/ T hücreli lenfoma(NKTCL)  en 

yaygın varyantlarıdır.Sinonazal trakt lenfomlara, yanlış tanı ve gecikmiş tedaviye yol açabilecek nonspesifik 

belirti ve semptomlarla ortaya çıkar.  

Sonuç: Sinonasal trakt lenfomalarında kemoterapi ve radyasyon tedavisi önemli sağ kalım sağlamaktadır. 

Erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Nazal pasajda kitle saptanan hastalarda lenfomların ayırıcı tanıda 

düşünülmesi ve erken tanınması amaçlamaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: paranasal sinüs, lenfoma, sağkalım 
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P-6 

Krikofaringeal Disfonksiyon İçin Transservikal Botulinum Toksin Enjeksiyonu: Olgu Sunumu 

 

Yavuz Atar1, Onur Akan2, Ziya Saltürk1, Hüseyin Sarı1, Sevgi Atar3, Yavuz Uyar1 

1: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Şişli, İstanbul 

2: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şişli, İstanbul 

3: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği, Şişli, İstanbul 

 

Giriş: Krikofaringeal disfonksiyon, üst özofageal bileşkede m.krikofaringeus’un spazm artışı ve yeterince 

gevşeyememesi nedeniyle yutmanın bozulması ve farengeal disfajiye neden olmasıdır. İdyopatik, psikojenik 

veya nöromusküler hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kilo kaybı, malnutrisyon, aspirasyon pnömonisi, 

anksiyete ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açabilir. Radyolojik ve nörofizyolojik yöntemlerle 

m.krikofaringeus’un kalınlaşması ve spazmı gösterilebilir. Tedavisinde ilaç, enjeksiyon, terapi ve cerrahi 

yöntemler uygulanabilir. Biz krikofaringeal disfonksiyon olgusunda botulinum toksin enjeksiyonu 

uygulamasını sunmayı amaçladık.  

Olgu sunumu: 55 yaşında kadın hasta polikliniğimize ses ve yutma bozukluğu ile boğulma korkusu 

şikâyetleriyle başvurdu. Genel KBB muayenesinde önemli bir özellik yok idi. Laringostrobokopide her iki 

vokal kordda hafif derecede reinke ödemi mevcut idi. FEES ile değerlendirmede postkrikoid staz mevcu idi. 

Özofagografi sonuçları doğaldı. Yapılan boyun MRI görüntülemede anlamlı bir bulgu rapor edilmedi. Olgu 

ses ve yutma terapisine alındı ve medikal tedavi başlandı. 1 ay sonunda şikâyetlerinin devam etmesi üzerine 

EMG eşliğinde m.krikofaringeus’a transservikal olarak botulinum toksin enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyon 

sonrası haftalık takiplere alınan olguda aspirasyon ya da başka bir komplikasyon görülmedi. Uygulamadan on 

gün sonra şikayetlerinde azalma oldu. 6 aylık takiplerinde şikayetinin olmadığı görüldü. 
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Sonuç: Krikofaringeal disfonksiyon, tedavi edilebilir bir disfaji nedenidir. Krikofaringeal miyotomi gibi 

invaziv yöntemler uygulanmadan önce hastada medikal ve terapi yöntemleri denenebilir. Botulinum toksin 

uygulaması bu yöntemlerden biridir. Etkisinin geçici olduğu bildirilmekle birlikte kalıcı nöromusküler 

hastalıklara bağlı disfonksiyon harici tablolarda uzun vadeli sonuçlar elde edilebilir. Biz botulinum toksin 

tedavisi yaptığımız olgumuzda altı aylık süreçte şikâyetinin düzeldiğini gözlemledik. Uygun vaka 

seçimlerinde botulinum toksin tedavisi etkinliğinin beklenenden daha uzun olabileceğini düşünmekteyiz. 

 

Anahtar kelimeler : krikofarengeal disfonksiyon, botulinum toksin, yutma bozukluğu  
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P-6 

Krikofaringeal Disfonksiyon İçin Transservikal Botulinum Toksin Enjeksiyonu: Olgu Sunumu 

 

Yavuz Atar1, Onur Akan2, Ziya Saltürk1, Hüseyin Sarı1, Sevgi Atar3, Yavuz Uyar1 

1: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Şişli, İstanbul 

2: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şişli, İstanbul 

3: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği, Şişli, İstanbul 

 

Giriş: Krikofaringeal disfonksiyon, üst özofageal bileşkede m.krikofaringeus’un spazm artışı ve yeterince 

gevşeyememesi nedeniyle yutmanın bozulması ve farengeal disfajiye neden olmasıdır. İdyopatik, psikojenik 

veya nöromusküler hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kilo kaybı, malnutrisyon, aspirasyon pnömonisi, 

anksiyete ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açabilir. Radyolojik ve nörofizyolojik yöntemlerle 

m.krikofaringeus’un kalınlaşması ve spazmı gösterilebilir. Tedavisinde ilaç, enjeksiyon, terapi ve cerrahi 

yöntemler uygulanabilir. Biz krikofaringeal disfonksiyon olgusunda botulinum toksin enjeksiyonu 

uygulamasını sunmayı amaçladık.  

Olgu sunumu: 55 yaşında kadın hasta polikliniğimize ses ve yutma bozukluğu ile boğulma korkusu 

şikâyetleriyle başvurdu. Genel KBB muayenesinde önemli bir özellik yok idi. Laringostrobokopide her iki 

vokal kordda hafif derecede reinke ödemi mevcut idi. FEES ile değerlendirmede postkrikoid staz mevcu idi. 

Özofagografi sonuçları doğaldı. Yapılan boyun MRI görüntülemede anlamlı bir bulgu rapor edilmedi. Olgu 

ses ve yutma terapisine alındı ve medikal tedavi başlandı. 1 ay sonunda şikâyetlerinin devam etmesi üzerine 

EMG eşliğinde m.krikofaringeus’a transservikal olarak botulinum toksin enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyon 

sonrası haftalık takiplere alınan olguda aspirasyon ya da başka bir komplikasyon görülmedi. Uygulamadan on 

gün sonra şikayetlerinde azalma oldu. 6 aylık takiplerinde şikayetinin olmadığı görüldü. 
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Sonuç: Krikofaringeal disfonksiyon, tedavi edilebilir bir disfaji nedenidir. Krikofaringeal miyotomi gibi 

invaziv yöntemler uygulanmadan önce hastada medikal ve terapi yöntemleri denenebilir. Botulinum toksin 

uygulaması bu yöntemlerden biridir. Etkisinin geçici olduğu bildirilmekle birlikte kalıcı nöromusküler 

hastalıklara bağlı disfonksiyon harici tablolarda uzun vadeli sonuçlar elde edilebilir. Biz botulinum toksin 

tedavisi yaptığımız olgumuzda altı aylık süreçte şikâyetinin düzeldiğini gözlemledik. Uygun vaka 

seçimlerinde botulinum toksin tedavisi etkinliğinin beklenenden daha uzun olabileceğini düşünmekteyiz.  

 

Anahtar kelimeler : krikofarengeal disfonksiyon, botulinum toksin, yutma bozukluğu  
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P-7 

Stenon Kanalında Dev Taş: Olgu Sunumu 

 

Cafer Boran, Ersoy Doğan  

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi KBB Kliniği, İzmir, Türkiye 

 

Giriş: Sialolitiazis, tükürük bezi parankiminde ya da boşaltıcı kanallarında taş oluşumu olarak 

tanımlanmaktadır. Sialolitler, kronik sialodenitli olguların yaklaşık % 65’inde bulunabilmektedir ve tükrük 

bezi disfonksiyonunun ana nedenlerinden biridir. En sık submandibuler bezde (% 80-90), ikinci sıklıkla 

parotis bezinde (% 5-20), daha az sıklıkla sublingual bezde ve minor tükürük bezlerinde görülebilmektedir. 

Bu çalışmada;  sağ stenon kanalında 25x12 mm boyutlarında sialoliti bulunan olgunun klinik ve tedavi 

özellikleri sunulmuştur.  

Olgu Sunumu: 67 yaşında erkek hasta yaklaşık 5 yıldır yemek yerken artan sağ kulak önünde şişlik, ağrı ve 

sağ yanakta sert kitle yakınması ile kliniğimize başvurdu. Yapılan KBB muayenesinde sağ parotis bezi diffüz 

hipertrofikti. Parotis bezi anteriorunda, bukkal alanda bimanuel palpasyonla yaklaşık 3 cm’lik sert kitlesel 

lezyon palpe edildi. Hastaya yapılan kontrastlı bilgisayarlı tomoğrafi (BT) ve magnetik rezonans 

görüntülemelerinde (MRG) sağ stenon kanalında yerleşen dev sialolit ve Stenon kanalında tükürük stazına 

bağlı genişleme olduğu görüldü. Hastaya genel anestezi altında transoral yaklaşımla duktus insizyonu 

yapılarak yaklaşık 25x12 mm’lik sialolit çıkarıldı. Sialolit çıkarıldıktan sonra yapılan parotis masajı sonrası 

yoğun kıvamda tükürük ve mukoid sekresyon gelişi oldu. Stenon kanal duvarı 5,0 vicryl sütur ile bukkal 

mukozaya süture edilerek marsüpializasyon uygulandı. Hastanın cerrahi sonrası ikinci hafta muayenesinde 

sağ parotis gland şişliğinin tamamen regrese olduğu ve  marsüpializasyon uygulanan stenon kanalından 

tükürük gelişinin olduğu görüldü.  
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Sonuç: Sialolithiazis etkilenen bezde yemek yeme sırasında şişlik ve ağrı yakınmasına neden olur. 

Submandibuler bez taşlarının yaklaşık %80’i, parotis bez taşlarının ise %20 kadarı radyoopaktır. Taşın 

lokalizasyonunu göstermede BT sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Son yıllarda sialoendoskopik 

yaklaşımlar tanı ve tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. Büyük boyutlardaki sialolitlerde ise transoral 

sialolitotomiyi içeren kombine yaklaşımlar kullanılabilir. Uygun sialolit vakalarında transoral kombine 

yaklaşımlarla uygulanan gland koruyucu girişimler, sialoadenektominin komplikasyonlarından kaçınmak için 

tercih edilmelidir. 

 

Anahtar kelimeler: tükrük bezi, sialolithiasis, stenon kanalı 
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P-8 

Pterigopalatin Fossada Mesane Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu 

 

Erdal Erkoç, Aslı Çakır Çetin, Mustafa Cenk Ecevit 

Dokuz Eylül Üniversitesi, KBB ABD, İzmir, İstanbul 

 

Amaç: Sinonazal bölgenin metastatik tümörlerinin %50sinden daha fazla renal karsinomdan olur. Baş boyun 

bölgesinde mesane karsinom metastazları oldukça nadir görülmektedir. Pterygopalatin fossada nadiren 

akciğer, ürogenital sistem, gastrointestinel sistem metastazları da görülebilmektedir ve bu tümörlerin tedavisi 

primer tümörle birlikte sistemik tedavi düşünülür. Bu olgu sunumuyla nadir görülen bir mesane karsinomunun 

pterigopalatin fossa metaztazını incelemeyi amaçladık 

Olgu sunumu:70 yaşında, 2 yıl önce mesane kanseri nedeniyle opere edilen erkek hasta, 3 aydır süren baş ve 

yüz sol yarımında ağrı ve çift görme şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde sol gözde 

öne doğru itilme, göz hareketlerinde yukarı bakış kısıtlılığı, endoskopik bakısında solda nazofarenks 

düzeyinde salim mukoza altında dolgunluk izlendi. Diğer bakıları olağan olarak izlenen hastanın yapılan 

görüntülemelerinde sfenoid kemik sol yarısında, sfenoid kanadı destrükte eden, infratemporal fossa yağ 

planlarını oblitere eden, optik forameni genişleten kitlesel lezyon saptandı. Kitlenin orbital kavitenin posterior 

yarısını doldurmakta olduğu, optik siniri ve ekstra oküler kasları içine alıp, superior ve inferior orbital 

fissürden infratemporal fossaya doğru ilerlemekte olan bir infratemporal fossada kitlesi olduğu saptandı. 

Genel anestezi altında caldwell luc eşliğinde, maksiller sinüs posterior duvarı eksize edilerek pterygopalatin 

fossa eksplore edildi. Lojdaki fibrotik alanlardan multipl biopsiler alındıktan sonra işlem sonlandırıldı. 

Olgunun patoloji sonucu mesane karsinom metastazı ve medial lateral pterygoid kas invazyonu olarak 

raporlandı. Daha sonra yapılan sistemik incelemelerinde yaygın kemik ve vertebra metastazı, akciğer 

metastazı saptanan hastaya 4 kür sisplatin tedavisi ve palyatif amaçlı 33 seans radyoterapi uygulandı. 

Takibinde sol gözde görme kaybı ve pnömoni atakları gelişen hastanın onkolojik takipleri sürmektedir.  
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Sonuç: Pterygopalatin fossa kitleleri kulak burun boğaz pratiğimizde karşımıza yüzde asimetri, duyu kaybı, 

gözde hareket ve görüş bozuklukları, burun tıkanıklığı veya epistaksis şeklinde başvurabilecekleri için uzak 

primerlerin sinonazal metastazları da ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Metastatik mesane kanseri genellikle 

radikal sistektomi sonrası sistemik kemoterapi ile tedavi edilmektedir. Standart ilk basamak tedaviler sisplatin 

bazlıdır ve Metotreksat, vinblastin,doksorubusin, gemsitabin ile kombinasyonları kullanılır. Son yıllarda 

atezolizumab, pembrolizumab,nivolumab gibi sistemik immünoterapiler araştırılmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: mesane kanseri, metastaz, kemoterapi 
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P-9 

Pediatrik Lipoblastom: Olgu Sunumu 

 

Senan Muradov, Çağrı Becerik, Ayşegül Verim, Sema Zer Toros, Süleyman Erdoğdu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  KBB Hastalıkları Kliniği, 

İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Lipoblastom, çocukluk çağı maligniteleri içerisinde nadir görülen, embriyonik beyaz yağ hücrelerinden 

köken alan benign bir tümördür. Lipoblastomlar  asemptomatik olmakla birlikte hızla büyüyen, iyi sınırlı, 

ağrısız subkutanöz kitle ve kitleye bağlı bası bulguları ile prezente olabilir. Lipoblastom çoğunlukla ekstremite 

ve gövdede görülür ancak lipomların %13’ü baş ve boyun bölgesinden köken alır. Servikal lipoblastomlar 

genellikle asemptomatik olmakla beraber solunum yetmezliği, Horner Sendromu ve üst ekstremite güçlüğü 

ile de prezente olabilir. Genellikle (%90) 3 yaş altında görülür. Bu olgu sunumunda da solunum yetmezliğine 

neden olan servikal dev lipoblastomu olan bir olgu literatür eşliğinde tartışıldı.  

Olgu Sunumu:    18 aylık kız çocuğu, yaklaşık 1 aydır olan boyun yan tarafında, zamanla boyutunda artış 

gösteren ve solunum yetmezliğine yol açan şişlik şikâyeti ile tarafımıza danışıldı. Fizik muayenesinde sağ 

servikal bölgede SKM medialinde 6x4 cm boyutlarında, yumuşak kıvamda kitle palpe edildi. Boyun 

Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi incelemesinde; boynun sağ tarafında lateral servikal düzeyde 

yaklaşık 5x5x3 cm boyutunda, lobüle konturlu, juguler vene bası yaparak trakea üzerine uzanan, yağ doku ile 

izoekoik, lipom ile uyumlu lezyon izlendi. Kitle etrafında normal karakterde lenfadenopatiler izlendi.  

Boyundaki kitleye yapılan İİAB sonucu ‘Benign Lipoblastom’ ile uyumlu geldi. SKM kası medialinde yer 

alan kitle, bütünlüğü bozulmadan çevre dokulardan diseke edilerek, kapsülü ile birlikte cerrahi olarak eksize 

edildi. (Şekil 3) Histopatolojik tanı incelemesi ‘Benign Lipoblastom’  olarak raporlandı.  Çevre dokulardaki 

lenfadenopatiler reaktif olarak geldi. 



76 
 

 

Sonuç: Çocukta boyunda hızlı büyüyen ve önemli yapılara bası yapan kitle varlığında Lipoblastom göz 

önünde bulundurulmalıdır. Cerrahi eksizyondan önce Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya Manyetik 

Rezonans Görüntüleme gibi radyolojik tetkiklerden yararlanılmalıdır. Böyle lipomlarda erken cerrahi 

müdehale perioperatif ve postoperatif komplikasyon ihtimalini azaltır. Lipoblastomların nüksetmesini 

engellemek için kapsülü ile birlikte eksizyon yapılması gereklidir.   

 

Anahtar kelimeler: Lipoblastom, boyun kitlesi, radyolojik görüntüleme 
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P-10 

Dev Rinofima-Elektokoterizasyon ile Eksizyon ve Sekonder İyileşme 

 

Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Suat Turgut 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz-Baş 

Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

 

Amaç: Rinofima, burun cildinin sebase ünitelerinin hipertrofisi ile seyreden inflamatuar bir hastalıktır. 

Rinofimanın tedavisi patolojik kitlenin tamamının çıkarılmasını içeren cerrahidir. Çıkarılan bölgede oluşan 

defektin onarılması için  deri greftleri  kullanılabilir veya sekonder iyileşmeye bırakılabilir.Kozmetik açıdan 

kabul edilebilir sonuçları olan sekonder iyileşmeye bırakmak seçenek olarak akılda tutulmalıdır. 

Olgu Sunumu: Elli yedi yaşında erkek hasta beş yıl önce başlayan  burun ucunda kızarıklık şikayetiyle akne 

rozasea ön tanısıyla cildiye tarafından tedaviler önerilen hasta zamanla burun cildinde kalınlaşma,kabalaşma  

ve burunda büyüme şikayetiyle kliniğimize  başvurdu. Alkol ve sigara kullanımı mevcut değildi. 

Muayenesinde hipertrofik nazal kitle multilobüle,  üzerinde telenjiektatik kapillerlerin bulunduğu, multipl 

sebase gland açıklıkları içeren ciltle kaplıydı.Burundan nefes alma güçlüğü ve kozmetik  görünüm şikayeti 

mevcuttu. Sağ tarafta alar kartilajın sonlanma yerinden,en distalden başlanarak ‘’Ellman Koter’’ ile insizyon 

yapıldı. Superiorda sağlıklı cilt sınırı ve tabanda sağlıklı kartilaj dokusuna erişinceye dek sağ alar kartilajın en 

distalinden sol alar kartilajın en distaline dek  alar kartilajların kolumellanın ve tipin üzerindeki rinofima  

dokusu Ellman koter ile diseke edildi. Lobüle hipertrofik kısımlar burun anatomik oluşumlarına sadık 

kalınarak, kartilajlar ve perikondriyumları korunarak diseke edildi.Operasyon sahası antibiyotik ve vazelin 

emdirilmiş gazlı bez pansumanıyla sarılarak sekonder iyileşmeye bırakıldı. Operasyondan iki gün sonra 

taburcu edildi. Operasyondan sonra 18.ayında olan hastada nüks saptanmadı. Hastada estetik ve fonksiyonel 

açıdan tatmin edici sonuç sağlanmıştır. 
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Sonuç :Rinofima burun cildinin nadir ve bening bir hastalığıdır. Tedavisi cerrahidir ve literatürde farklı 

cerrahiler tanımlanmıştır. Bistüriyle eksizyon, lazer, kriyocerrahi, harmonik bistüri ile eksizyon, elektrocerrahi 

ve dermoabrazyon gibi birçok farklı yöntem mevcuttur. Eksizyon sonrası sekonder iyileşmeye bırakmak veya 

greftler ile rekonstrüksiyon yapmak cerrahın tercihine ve eksizyonu uygulama şekline göre değişmektedir.Biz 

olgumuzda ‘’Ellman Koter’’ ile diseksiyon ve eksizyonu  ve oluşan defekti sekonder iyileşmeye bırakmayı 

tercih ettik. Ellman koter, 4.0 megahertzlik(Mhz) radyodalgası gücü ile çalışan bir radyocerrahi ünitesidir. 

Minimum doku hasarıyla çalıştığından hızlı ve ağrısız iyileşme dönemi sağlamaktadır. Rinofima vakalarında 

Ellman koter ile diseksiyon cerrahi seçenek olarak akılda tutulmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler:  rinofima,ellman koter,sekonder iyileşme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 
 

P-11 

Maksillofasial Bölgede Ateşli Silah Yaralanması:Tonsillektomi ile Mermi  

Çekirdeğinin Çıkarılması 

 

Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Merve Ekici Bektaş, Berna Uslu Coşkun 

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz-Baş 

Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

 

Amaç: Baş-boyun bölgesinde birçok hayati yapı yakın komşulukta bulunduğundan, bu bölgenin ateşli silah 

yaralanmalarında diğer bölgelere göre yaşamı tehdit eden sonuçlar sık oluşmaktadır.  

Olgu Sunumu: On beş (15) yaşında erkek hasta yüz bölgesinden kurşunla yaralanma sebebiyle hastanemize 

başvurdu. Muayenesinde sadece sol temporo-zigomatik arkın lateral 1/3’ünde 2*2 santimetrelik (cm) kurşun 

giriş deliği saptandı. Sol palatin tonsil  mediale itilmiş görünümdeydi. Sol parafarengeal bölgede itilme 

mevcuttu. Sol mandibula ramusu boyunca ve tempora-zigomatik ark boyunca ağrı ve ödem mevcuttu. 

Zigomatik arktaki girişi deliğinden başka çıkış deliği saptanmadı. Maksillofasial Bilgisayarlı 

Tomografi(BT)’de sol zigomatik arkta silah yaralanmasına sekonder parçalı fraktürler saptandı. Solda tonsil 

komşuluğunda tonsili sağa iten yabancı cisim mevcuttu. Sistemik profilaktif antibiyotik ve antienflamatuar 

tedavi başlandı. Sol tarafa apron flep insizyonu yapıldı. Damar sinir paketi ortaya koyuldu. Boyundan 

yabancı cisme ulaşılamadı. Sol tonsillektomi uygulandı. Tonsil lojuna 3 cmlik insizyon yapıldı ve mermi 

çekirdeği çıkarıldı. Tonsil lojuna yapılan insizyon primer suture edildi. Mermi giriş yeri debride edilerek 

sekonder iyileşmeye bırakıldı. Hasta iki gün sonra antibiyotik ile taburcu edildi.  
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Sonuç: Mermi giriş ve varsa çıkış yerleri gözlemlenmeli; direkt grafi, BT, BT anjio, doppler ultrason gibi 

görüntüleme yöntemleriyle mermi çekirdeğinin trasesi, trase boyunca oluşturduğu sekonder hasarlar ve çıkış 

deliği yoksa kendisinin yeri belirlenmelidir. Penetran yaralanmaya bağlı hasarlar tespit edildikten sonra, 

mermi çekirdeğini çıkarmak ve oluşturduğu hasarları onarmak amacıyla en güvenli cerrahi yöntemler tercih 

edilmelidir. Bizim vakamızda olduğu gibi görüntüleme yöntemleriyle boyun derin planlarında mermi 

çekirdeği saptandığında, boyun eksplorasyonuyla güvenli sınırlarda yabancı cismi boyunda aramak 

düşünülebilir. Olgumuzda orofarenkse yakın yerleşimli mermi çekirdeğini tonsillektomi ile transoral yolla 

çıkarırken oluşabilecek kanamalara ve merminin blast etkisiyle oluşturduğu sekonder hasarlanmalara 

müdahale edebileceğimiz şekilde boyun eksplorasyonu uyguladık. Orofarenkse yakın yerleşimli mermi 

çekirdeği çıkarılmasında transoral yaklaşım kullanılırken olası komplikasyonlara hızlı müdahale edebilmek 

amacıyla kitlenin büyüklüğü veya blast ektisiyle oluşturduğu hasarlar göz önünde bulundurularak transoral 

yaklaşım ve boyun eksplorasyonunun birlikte uygulanması seçeneği akılda bulundurulmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler:  ateşli silah yaralanması, mermi çekirdeği, tonsillektomi 
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P-12 

Karsinoma Ex-pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu 

(Bu bildiri yazarın isteği ile geri çekilmiştir.) 
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P-13 

Parotis kitlesi ile karışan  Kutanöz  Anjiyomyoliopom: Olgu sunumu 

 

Berkay Çaytemel1, İbrahim Yağcı1, Ali Yılmaz Altay2, Beldan Polat1 

1:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı,  İstanbul 

2:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,  İstanbul 

 

Amaç: Anjiyomyolipomlar genellikle böbrekte seyrek olarak da akciğer, kalp , bağırsak, nazal kavite, oral 

kavite ve kulak gibi bölgelerde görülen benign mezankimal tümörlerdir. Kutanöz anjiyomyolipomlar ise 

oldukça nadirdir ve non-kutanöz anjiyomyolipomlar ile bazı farklar göstermektedir, bunların daha çok 

ekstremite distallerinde yerleşmesi ve travmaya bağlı olarak gözlenmesi, HMB-45 antikoru negatifliği ve 

erkeklerde daha sık gözükmesi bu farklardan bazılarıdır. Bizim olgumuzda hasta sol kulak önünde şişlik 

şikâyeti ile başvurmuş, yapılan muayenesinde ön planda parotis kitlesi düşünülmüştür. Ancak Mr görüntüleme 

ile kitlenin parotis dokusu ile ilişkisi olmadığı saptanmış; istenen i.i.a.b tetkiklerinde tanıya ulaşılamamış ve 

kitle eksize edilmiştir. Patolojik inceleme sonucunda “Anjiyomyolipom” tanısı konulmuştur. 

 

Olgu Sunumu: Altmış iki (62) yaşında kadın hasta sol kulak önünde 6 aydır giderek büyüyen şişlik şikâyeti 

ile kliniğimize başvurdu. Muayenede sol preauriurikuler bölgede yaklaşık 2*1.5 cm boyutlarında orta sertlikte, 

hareketli ve düzgün sınırlı lezyon saptandı. Tetkikleri sonucu Mr görüntülemesinde sol preaurikuler bölgede 

parotis in yüzeyel lobu ile ilişkisi olmayan, düzgün sınırlı, ovoid formda, T1 ve T2 sekanslarda diffüz şekilde 

hiperintens 2,3 *1,2 cm boyutlarında kitle saptandı. Yapılan ince iğne aspirasyon biopsisi sonucu 2 kez non-

diagnostik olarak yorumlandı ve kitlenin eksizyonuna karar verildi. Postoperatif patolojik incelemede vasküler 

yapılar,düz kas demetleri ve olgun adiposit doku izlendi. HMB-45 antikoru negatif idi. Hastanın 6 aylık 

takiplerinde lokal rekürrens lehine bulgu izlenmedi.  
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Sonuç: Anjiyomyolipomlar; vaskuler yapılar, düz kas ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu tümörlerdir. En sık 

olarak böbrekte yerleşim gösterirler.Kutanöz anjiyomyolipomlar ise genellikle olgu sunumları şeklinde 

bildirilirler ve akral bölgelerde yerleştiği gözlenmektedir, bunun olası sebebi olarak travma suçlanmıştır. 2017 

yılında Baş ve Boyun Tümörleri WHO Sınıflandırmasının 4. Baskısında Anjiyomyolipomlardan ‘Benign 

yumuşak doku tümörleri’ başlığı altında vasküler differansiasyon gösteren leiomyom olarak bahsedilmiş ve 

tüm leiomyomların %1’den azının baş-boyun bölgesinde gözlendiği belirtilmiştir. Sellüler atipi 

gözlenmediğinden kutanöz anjiyomyolipomların malign transformasyon göstermediği kabul edilmektedir. 

Tedavide total eksizyon yeterli olmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler : anjiyomiyolipom, vasküler tümör, baş boyun tümörü 
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P-14 

İzole Tiroid Kartilaj Fraktürü: Olgu Sunumu 

 

Emine Şakalar1, Şaben Şakalar2, Handan Koyuncu1, Ersem Giritli1 

1: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Eskişehir, Türkiye 

2: Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Acil Kliniği, Eskişehir, Türkiye 

 

Giriş: Larengeal travmalar şekline göre künt ve penetran, anatomik yerleşimine göre ise supraglottik, glottik 

ve infraglottik olarak sınıflandırılmaktadır. Künt travmalar sıklıkla trafik kazaları ve spor yaralanmaları, 

penetran yaralanmalar ise ateşli silah yaralanmaları nedeniyle gerçekleşmektedir. Travmanın gücüne ve 

larenksin iskelet yapısına bağlı olarak larenks yapılarının uğradığı hasar, basit bir kontüzyondan, larengeal 

kıkırdakların kırıklarına kadar değişkenlik gösterebilir. Tanıda endoskopik muayene ve bilgisayarlı tomografi  

önemlidir. Tedavide ilk aşama öncelikle havayolunun sağlanmasıdır. Olgumuzun  larenkse direkt yolla  künt 

travma almaması ve kafa travmasına sekonder  basıya bağlı olarak larenkste fraktüre sebep olması nedeni  ile 

nadir bir olgu olarak sunulmuştur.  

Olgu Sunumu: Otuzbeş (35) yaşında erkek hasta, spor esnasında 40 kg. ağırlık materyali kaldırır iken bu 

materyalin kafasına düşmesi sonrasında boyunda ağrı, hassasiyet ve yutma güçlüğü ile acil servise başvurdu 

ve buradan kliniğimize refere edildi. Solunum sıkıntısı ve ses kısıklığı yoktu. Vital değerleri stabildi. 

İnspeksiyon normaldi ve palpasyonda  tiroid kartilaja uyan bölgede dokunmakla  hassasiyet  vardı. Fiberoptik 

endoskopik larenks muayenesi normaldi.  Çekilen boyun bilgisayarlı  tomografi (BT)  tetkikinde  sağ  taraf 

tiroid kartilaj 1/3 anteriorda  deplase fraktür hattı izlendi. Solunum sıkıntısı tariflemeyen hastada cerrahi tedavi 

düşünülmedi. Hastaya 3 gün hidrasyon ve analjezik tedavi verildi,  aynı zamanda sıvı diyet ve ses istirahati 

önerildi, şikâyetleri gerileyen hasta önerilerle taburcu edildi. 
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Sonuç: Boyun bölgesi travmalarının %80 trafik kazaları sonucu meydana gelir ve bölgede sıklıkla boyun 

omurları, hyoid kemik, krikoid kıkırdak, epiglot, aritenoid kıkırdak ve tiroid kartilajda lezyonlar oluşur. 

Genellikle direk travma etkisi ile kırıklar meydana gelmektedir, olgumuzda ise nadir görülen indirek yolla 

kırık oluşmuştur. Travma sonrasında  larengeal bölgedeki kemik ve yumuşak dokuların değerlendirilmesinde 

Larenks BT çekilmelidir. 

Tedavide ilk olarak yapılması gereken hava yolu güvenliğinin sağlanmasıdır. Endolarengeal mukozada sınırlı 

ödem veya hematom olması halinde hastaya ek cerrahi tedavi önerilmezken, larenks çatısında deplase fraktür 

ve vokal kordda ciddi hasar varsa mukoza onarılır. Deplase larengeal çatı ise tel, sütur, otolog kartilaj greft, 

metal plaklar ile onarılır. Cerrahi tedavi ilk 24 saat içerisinde önerilmektedir.   

Sonuç olarak, künt kafa travması nedeni ile acil servise başvuran hastaların servikal bölgeleri dikkatlice 

değerlendirilmeli ve larengeal bölgede hasara neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: travma, tiroid kartilaj, havayolu 
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P-15 

Kalsifiye Stylohyoid Ligaman Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Geçici Velofaringeal Yetmezlik 

 

Osman Halit Çam1, Levent N. Özlüoğlu2  

1:Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye 

2: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye 

 

Giriş: Stilohyoid çıkıntının uzaması ya da stylohyoid ligamanın kalsifiye olması Eagle Sendromu olarak 

bilinmektedir. Çoğu zaman insidental olarak görüntületmelerde ya da aşırı şüpheci olmakla fark edilir ve 

hastaların çoğu asemptomatiktir. Semptomatik hastalarda seçilecek yöntem cerrahidir. Cerrahi yol olarak 

transservikal ya da transoral yöntemler tercih edilebilir.  

Olgu Sunumu: 28 yaşında boğaz ve kulak ağrısı nedeniyle başvuran ve bu nedenle tonsillektomi yapılan 

hastanın şikâyetlerinin geçmemesi üzerine hastaya çekilen boyun bilgisayarlı tomografisinde Egale Sendromu 

teşhisi koyularak hastaya operasyon önerildi.  

Post operatif 4. gününde gelişen geçici velofaringeal yetmezlik neticesinde hastaya hastaya ventilasyon 

egzersizi ve takip önerilen hastanın 15. gününde şikâyetleri geriledi. 

Sonuç: Disfai ya da odinofajisi olan genç yaş grubu ve orta yaş grubu hastalarda stylohyoid ligamanın 

kalsifiye olabileceği akılda tutulmalı ve hastalar psikiyatriye yönlendirilmeden ayrıcı tanısı yapılmalıdır. 

Diğer bir husus ise cerrahi sırasında diseksiyonun derin yapılmasıyla farinks kaslarının hasarına bağlı ortaya 

çıkması muhtemel velofaringeal yetmezlik durumudur. 

 

Anahtar kelimeler: disfaji, stilohyoid ligaman, Eagle sendromu 
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P-16 

Septal Butona Bağlı Gelişen MRSA Enfekiyonu 

 

Osman Halit Çam, Berke Özücer 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Nazal septum perforasyonları romatizmal bağ dokusu hastalıklarında, granülomatöz enfeksiyonlarda, 

travma sonrası, septal apse sonrası, ilaç bağımlılıklarında, malign tümörlerde ve iyatrojenik olarak 

görülebilmektedir. Septum perforasyonlarının Semptomatik olup olmaması boyutuyla ilgilidir. 1 cm’nin 

altındaki perforasyonlarda nefes alıp verme sırasında ıslık sesi oluşmakta ve kurutlanma görülürken daha 

büyük perforasyonlarda sadece kurutlanma görülmektedir.  

Olgu Sunumu: Altmış yedi (67) yaşında erkek hasta kliniğimize koku bozukluğu, burunda kötü koku ve 

burun tıkanıklığı nedeniyle başvurdu. Hikâyesinden 2006 yılında septoplasti ve 2007 yılında perforasyon 

nedeniyle silikon septal buton tatbiki yapıldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde her iki nazal kavitede ileri 

derecede kurutlanma saptanan hasta verilen ilaç tedavilerinden ve irrigasyondan fayda görmeyince sürüntüden 

kültür alındı. Sürüntüden Metisilin dirençli Stafilokokus aerius üremesi neticesinde hasta debridmana alındı. 

Aynı gün taburculuğu verilen hastanın 10 aylık takibinde herhangi bir problem saptanmadı.  

Sonuç: Septal perforasyon nazal hava akımını kısmen bozmakla birlikte her vakada onarılma gerekliliği 

tartışmalıdır. Onarım için sentetik materyallerin seçildiği vakalarda nazal lavaj iyi yapılmadığı takdirde erken 

ve geç komplikasyon olarak enfeksiyon olabileceği unutulmamalıdır. 

 

Anahtar kelimeler : septum perforasyonui septal buton, MRSA enfeksiyonu 
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P-17 

İzole Sfenoid Sinüs Lezyonlarında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı : Radyolojik Bulguların Ve Saptanan 

Patolojilerin İncelenmesi 

 

Esra Aydın, Ayşe Öznur Akıdil, Günay Ateş Evren, İbrahim Sayın, Zahide Mine Yazıcı  

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

Özet:  

Paranazal sinüs lezyonları arasında izole sfenoid sinüs lezyonları nadir izlenir. Diğer paranazal sinüslere göre 

sfenoid sinüs içindeki lezyonlarda semptomların nonspesifik olması ve endoskopik nazal muayenenin 

genellikle doğal olması tanıyı geciktirir. Sfenoid sinüs; orta kraniyal fossa, optik sinir, optik kiazma, kavernöz 

sinüs ve kranial sinirler ile komşuluktadır ve geç tanı koyulması ciddi komplikasyonlara neden olur. 

Bu bölgede rastlanan patolojilerin etyolojileri en sık enfeksiyöz kaynaklı patolojiler gözlenmekle birlikte, 

inflamatuar ve tümoral lezyonlar da akılda tutulmalıdır. Primer tedavi yaklaşımı olguların çoğunda lezyonun 

cerrahi eksizyonudur. 

Çalışmamızda, Temmuz 2017 ve Ekim 2018 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi Kulak 

Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kliniği’ne başvuran ve izole sfenoid sinüs lezyonu saptanan 5 hasta 

incelendi. Hastalar; yaş, cinsiyet, görüntüleme bulguları, cerrahi tedavi yöntemi, histopatolojik tanı açısından 

değerlendirilerek, bulgular güncel literatür eşliğinde sunuldu. 

 

Anahtar kelimeler: paranazal sinüs, sfenoid sinüs, endoskopik sinüs cerrahisi 

 

 

 



89 
 

P-18 

Nazofarenks Karsinomu Nedeniyle Radyoterapi Uygulaması Sonrası Gelişen Koanal Darlık ve 

Larengeal Stenoz: Olgu Sunumu 

 

Muhammed Zeki Yalçın, Tuba Bayındır, Mehmet Turan Çiçek 

İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye 

 

Özet:  

Paranazal sinüs lezyonları arasında izole sfenoid sinüs lezyonları nadir izlenir. Diğer paranazal sinüslere göre 

sfenoid sinüs içindeki lezyonlarda semptomların nonspesifik olması ve endoskopik nazal muayenenin 

genellikle doğal olması tanıyı geciktirir. Sfenoid sinüs; orta kraniyal fossa, optik sinir, optik kiazma, kavernöz 

sinüs ve kranial sinirler ile komşuluktadır ve geç tanı koyulması ciddi komplikasyonlara neden olur. 

Bu bölgede rastlanan patolojilerin etyolojileri en sık enfeksiyöz kaynaklı patolojiler gözlenmekle birlikte, 

inflamatuar ve tümoral lezyonlar da akılda tutulmalıdır. Primer tedavi yaklaşımı olguların çoğunda lezyonun 

cerrahi eksizyonudur. 

Çalışmamızda, Temmuz 2017 ve Ekim 2018 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi Kulak 

Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kliniği’ne başvuran ve izole sfenoid sinüs lezyonu saptanan 5 hasta 

incelendi. Hastalar; yaş, cinsiyet, görüntüleme bulguları, cerrahi tedavi yöntemi, histopatolojik tanı açısından 

değerlendirilerek, bulgular güncel literatür eşliğinde sunuldu. 

 

Anahtar kelimeler: paranazal sinüs, sfenoid sinüs, endoskopik sinüs cerrahisi 
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