
BİLDİRİ KİTABI



DAVET

Sayın meslektaşlarım,

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş & Boyun Cerrahisi Vakfı, 
kurulduğu günden bu yana başta genç kbb hekimleri olmak 
üzere tüm camiamıza her alanda destek vermeye devam 
etmektedir. Eğitim, vakfımızın bir numaralı misyonudur. Bu 
amaçla, düzenlenen yöresel toplantılar ve geleneksel olarak 
bahar mevsiminde gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası 
platformdaki “İlkbahar Toplantısı” bu köklü kurumun eğitim 
faaliyetlerinden birkaçıdır.

Covid-19 pandemisi nedeniyle sonuncusu sanal olarak 
düzenlenen İlkbahar Toplantısı’ nın altıncısı, 24-27 Ekim 2021 
tarihlerinde Antalya Mardan Palace’ da gerçekleşecektir. 
Umarım o tarihe kadar salgının önüne geçmek mümkün olur 
ve tekrar birbirimizi görme fırsatını elde ederiz.

Kongremizin değişmez öğesi ve bence bir o kadar da renkli 
parçası olan “Genç KBB Toplantısı” gene Prof. Dr. İbrahim Sayın 
başkanlığında genç meslektaşlarımıza ev sahipliği ve 
yönlendiricilik görevini sürdürecektir.

Bilimsel kurul olarak sizlere branşımızın ana konularında ilgi 
çekici ve güncel bir program hazırlıyoruz. Klasikleşmiş panel, 
konferans ve serbest bildiri başlıklarının ötesinde popüler 
konulardaki kurs ve workshoplar ile katılımcılara doyurucu bir 
kongre sunmayı hedefliyoruz.

Ekim 2021’ de Antalya’ de görüşmek üzere hepinizi sevgiyle 
selamlıyorum.

Prof. Dr. Fatih Öktem
TKBBV 6. İlkbahar Toplantısı Kongre Başkanı

Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım,

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 
tarafından "TKBBV İlkbahar Toplantısı" ismiyle 24 - 27 Ekim 
2021 tarihlerinde Antalya, Titanic Mardan Palace’ta 
düzenlenecek kongremiz bünyesinde Genç KBB İlkbahar 
Toplantısı adı altında 6. kez gerçekleştireceğimiz toplantıyı 
bildirmekten onur duyuyorum.

Geçen 5 yılda yaklaşık yüzlerce meslektaşımız toplantımız 
bünyesinde konuşma fırsatı buldu. Oldukça dinamik ve verimli 
geçen toplantımızı bu yıl da planladığımız haliyle 12 oturum 
halinde yapılacak olup, oturumları branşımıza ait tüm alt 
alanlarını içerecek şekilde yapılandıracağız. Bu yıl yeniliklerle 
zenginleştireceğimiz toplantı için başvuru yapan 
meslektaşlarımızı programa dâhil ederek, bilimsel bir ortamda 
kendi bilgi, tecrübe, cerrahi teknik, klinik çalışma veya 
yaklaşımlarını sunma olanağı sağlayacağız.

Klinik ve akademik olarak farklı seviyelerde olan ve farklı 
uygulamalara sahip hocalarımızın ve meslektaşlarımızın aynı 
salonlarda sunum yapmasının genç meslektaşlarımız için 
öğretici ve yol gösterici olacağına inanıyoruz. Bu nedenle Genç 
KBB İlkbahar Toplantısı’nın tüm değerli meslektaşlarımıza ve 
hocalarımıza açık olduğunu belirtmek isterim.

Sizlerin katılımıyla daha da güçlenecek olan kongre için, 
hepinizi bu zengin bilimsel ve sosyal programı paylaşmaya ve 
toplantımıza katılmaya davet ediyorum.
Birlikte büyüdüğümüze, değiştiğimize ve geliştiğimize olan 
inancımızla…

Saygılarımla

Prof. Dr. İbrahim Sayın
Genç KBB İlkbahar Toplantısı Başkanı
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DÜZENLEME KURULU

TKBBV YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Fatih Öktem
TKBBV 6. İlkbahar Toplantısı Kongre Başkanı

Prof. Dr. İbrahim SAYIN
Genç KBB İlkbahar Toplantısı Başkanı

Prof. Dr. Murat TOPRAK
Başkan

Prof. Dr. Fatih ÖKTEM
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim SAYIN
Üye

Prof. Dr. Tevfik AKTÜRK
Üye

Prof. Dr. Asım KAYTAZ
Üye

Prof. Dr. Ferhan ÖZ
Üye

Prof. Dr. Ümit ULUÖZ
Üye

Uzm. Dr. Ayhan GÖKLER
Üye
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BİLİMSEL PROGRAM 24 EKİM, PAZAR
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BİLİMSEL PROGRAM 25 EKİM, PAZARTESİ
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9



BİLİMSEL PROGRAM 27 EKİM, ÇARŞAMBA

(Bu bildiri sunulmamıştır)

10



BİLİMSEL PROGRAM 27 EKİM, ÇARŞAMBA

11



SÖZEL BİLDİRİLER

12



 

 SÖZEL BİLDİRİLER 
S1 Septum Perforasyonu Kapatılmasında Yeni Teknik: Kostal Kartilaj ve Fasya Latta  Sandviç 

Tekniği 

Deniz Hancı 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof.Dr.Cemil Taşcioğlu 

Sehir Hastanesi , İstanbul,Türkiye   

S2 İdiyopatik Periferik Fasial Paralizi Covid-19 Belirtisi Olabilir Mi? 

Emrah Gülmez, Nihat Susaman, Öner Sakallıoğlu Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye 

S3 Bilgisayarlı Tomografide Sinonazal Yapıların Varyasyonları 

Mustafa Altıntaş 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Antalya, Türkiye 

S4 Parotidektomi Sonrasında Gelişen Persistan Tükrük Fistüllerinin Botulinum Toksin A İle 

Tedavisi 

Emine Deniz Gözen Tan 

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulaak Burun Boğaz AD, İstanbul, 

Türkiye 

S5 Akut Otitis Media Komplikasyonları 

Ferit Toprak 

Dicle Üniversitesi Kulak Burun Boğaz AD, Diyarbakır, Türkiye 

S6 Ketojenik Diyet ve Normal Diyetin Multipl Sklerozlu Hastaların Ses Kalitesi Üzerindeki Etkisi 

(Bu bildiri sunulmamıştır) 
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Vural Fidan 1, Handan Koyuncu 2, Hayal Toktaş 3. 

1. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, SBU Eskişehir Şehir SUAM, Eskişehir, Türkiye 

2. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Yunus Emre Hastanesi, Eskişehir, Türkiye 

3. Nöroloji Anabilim Dalı, Ataşehir Memorial Hastanesi, İstanbul, Türkiye 

S7 Endoskopik sinüs cerrahisi patoloji sonuçlarımız 

Serkan Dedeoğlu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil SUAM, KBB Kliniği, Diyarbakır, Türkiye 

S8 Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Sistemik İmmün İnflamatuvar İndeksin Önemi 

Muhammet Fatih Topuz1, Nurullah Türe1, Gönül Akdağ2, Özlem Arık3, Pınar Yıldız Gülhan4 

1: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi KBB AD, Kütahya, Türkiye 

2: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji AD, Kütahya, Türkiye 

3: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik AD, Kütahya, Türkiye 

4: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Düzce, Türkiye 

S9  Robotik Koklear Implant Cerrahisinin Klinik Değerlendirmesi 

Vedat Topsakal1 MD, PhD, Emilie Heuninck1, Marco Matulic 2, Ahmet M. Tekin1,3 MD, Griet 

Mertens4 PhD, Vincent Van Rompaey4 MD, PhD, Masoud Z Assadi5, Paul van de Heyning4 MD, 

PhD  

1: Department of Otorhinolaryngology Head and Neck surgery, University Hospital UZ Brussel, 

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Health Campus, 1090 Brussels, Belgium 

(Vedat.Topsakal@uzbrussel.be, EMILIE.HEUNINCK@uzbrussel.be) 

2: CAScination, Bern, Switzerland (marco.matulic@cascination.com )  
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3: Department of Otorhinolaryngology, Klinikum Bad Salzungen. Bad Salzungen, Germany 

(drtekinahmet@gmail.com)  

4: Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Antwerp University Hospital, 

Translational Neurosciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp, 

Belgium (Griet.Mertens@uza.be), (Vincent.VanRompaey@uza.be ), (paul@vandeheyning.com) 

5 :MED-EL Medical Electronics, Innsbruck, Austria (Masoud.Zoka@medel.com ) 

S10 Frontal Sinüse Yönelik İleri Cerrahi Müdahaleler 

Burak HAZIR1*, Muammer Melih ŞAHİN1, Alper CEYLAN1  

1: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

S11 Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Tedavi Öncesi VEMP Yanıtı Prognoz Üzerinde Prediktif Değer 

Taşır Mı? 

Ayça Başkadem Yılmazer, Sitare Sarıçam, Güler Berkiten, Belgin Tutar, Ayşe Enise Göker, Melis 

Arkan, Öykü Onaran, Hüseyin Sarı, Yavuz Uyar 

1: Profesor Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Şişli, İstanbul, Türkiye. 

S12 Parotis Bezi Whartin Tümörü Tanılı Opere Olan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi 

Melek Uyar, Yağmur Barcan 

1:SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye 
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B12 vitamininin koku fonksiyonları üzerindeki etkileri (Bu bildiri sunulmamıştır) 

Ahmet Baki1, Selçuk Gündoğar2, Ozan Tüysüz 1 

1:Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul,Türkiye,  

1: Üsküdar Devlet Hastanesi İç hastalıkları Kliniği, İstanbul,Türkiye 
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S14 Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Serum TSH Düzeylerinin Hastalık ile 

İlişkisinin Değerlendirilmesi 

Mahmut Alper Kanmaz 1, İlyas Dişikırık2 

1Nizip Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölüm Sorumlusu 

2Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı Öğretim Üyesi 

S15 Nazal Polipozis Endoskopik muayene ve Patolojik Korelasyon: 10 senelik Klinik Tecrübemiz 

B.Taş, N.F.Turgut, D.Özdemir 

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniği, Samsun, Türkiye 

S16 Ektopik Paratiroid Adenomlarında Klinik Deneyimimiz 

Emrah Gündüz, Mehmet Turan Çiçek 

İnönü Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı 

S17 Timpanomastoidektomi ameliyatı yapılan hastalarda ısırma gücü üzerindeki etkilerin 

araştırılması 

Yavuz Atar1, Sevgi Atar2 Ömer Kumaş1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof Dr Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi KBB Kliniği, Şişli, İstanbul 

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof Dr Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi FTR Kliniği, Şişli, İstanbul 

S18 Stapedotomi ameliyatında iki farklı taban perforasyonu tekniğinin kemik yolu işitme eşikleri 

üzerine etkisinin karşılaştırılması 

Nusret Solak, Filiz Gülüstan 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim-Araştırma Hastanesi- Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi 

Kliniği 
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S19 Ani İşitme Kaybı Tedavisinde Sistemik Steroid  Ve İntratimpanik Steroid Tedavilerinin 

Etkinliğinin Karşılaştırması 

Serdar Yuhan Bitlisli1,  Ercan Atasoy1,  Melis Dablan2 ,Mehmet Akif Abakay1, 

1: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim-Araştırma Hastanesi- Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun 

Cerrahisi Kliniği 

2: İstanbul Aydın Üniversitesi , Lisansüstü Eğitim Enstitüsü , Odyoloji 
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S1 

Septum Perforasyonu Kapatılmasında Yeni Teknik: Kostal Kartilaj ve 

Fasya Latta  Sandviç Tekniği 

Deniz Hancı 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof.Dr.Cemil Taşcioğlu Sehir Hastanesi , 

İstanbul,Türkiye   

 

Amaç: Büyük septal perforasyonların kapatılmasında yeni bir septal perforasyon kapatma 

tekniği geliştirmek. 

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 2018-Subat 2019 tarihleri arasında nazal 

septum perforasyonu tanısı alan ve kostal kartilaj ve fasya lata kullanılarak opere edilen 16 

hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, septum perforasyonunun 

büyüklüğü, etyoloji, sigara kullanımı, cerrahi tedavi sonucu ve takip süreleri değerlendirildi. 

Hastaların tamamına açık teknik septoplasti yöntemiyle girişim uygulandı ve hepsinden kostal 

kartilaj ve fasya lata greftleri alındı. Hastalar postoperatif 12 ay takip edildi. 

Cerrahi Teknik: Hastaların hepsine genel anestezi altında girişim uygulandı. Perforasyonun 

kenarları 1 mm kalınlıkta mukoza eksize edildi. Açık rinoplasti insizyonu ile girildi. Alt 

lateral kartilajların medial crusları arasında derinleşilerek septuma ulaşıldı. Her iki tarafında 

mukoperikondrial  ve mukoperiosteal flepler eleve edildi. Bu noktada kostadan greft alma 

işlemine geçildi.Sol 6. veya 7. kostaya denk gelecek şekilde yaklaşık 3 cm uzunlukta insizyon 

yapıldı ve dokular disseke edilerek kostal kartilaja ulaşıldı. Kıkırdak kosta çevre dokulardan 

tamamen ayrılarak perikondriumu donorda kalacak şeklinde eksize edildi. Kostal kartilajdan 

bir adet 1 mm kalınlıkta kıkırdak greft oluşturuldu. Hazırlanan kıkırdak greft, sağ bacaktan 

alınan Fasya Latta ‘ya sarılarak sandviç greft hazırlandı. Oluşturulan bu sandviç greft, 
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perforasyona denk gelecek şekilde mukoperikondrial flepler arasına yerleştirildi. Ardından 

greftten de geçecek şekilde 4/0 Vicryl ile transseptal suturler atıldı.Operasyon sonunda 

kolumella insizyonu 5/0 prolen sütürle dikildi. Bilateral nazal kavitelere silikon internal 

splintler yerleştirildi ve splintler postoperatif 1. ayda çıkarıldı. Hastalar post op 1 ,3, 6 ve 9 

aylarda kontrollere çağırıldı. 

 

Bulgular: Bizim çalışmamızda 9’zu (%56.25) erkek, 7’si (%43.75) kadın toplam 16 hasta 

dahil edildi. Hastaların yaşı 20-43 arasındaydı (ortalama 32.6). 16 hastadan 8’ünde sigara 

kullanımı mevcuttu.Septum perforasyon boyutları, 3 (%18,75) hastada orta (0.5-2 cm) ve 13 

(%81,25) hastada büyüktü (>2 cm). Postoperatif takiplerde toplam 16 perforasyonun 14’unda 

(%87.5)perforasyonun tamamen kapandığı gözlendi. Perforasyonu kapanmayan 2 erkek 

hastanın büyük boy (2 cm) perforasyonu olduğu ve sigara içicisi olduğu gözlendi. 

 

Sonuç: Nazal septal perforasyonun kostal kartilaj ve fasya lata sandviç tekniği ile kapatılması 

yeni ve başarısı yüksek bir tekniktir. 

 

Anahtar kelimeler: septum perforasyonu, kostal kıkırdak, fasya lata 

 

 

 

 

 

 

 

19



 

S2 

İdiyopatik Periferik Fasial Paralizi Covid-19 Belirtisi Olabilir Mi? 

Emrah Gülmez, Nihat Susaman, Öner Sakallıoğlu 

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye 

 

Giriş: Bu çalışmanın amacı, idiyopatik periferik fasial paralizi ile başvuran hastaların covid-

19 yönünden incelenerek, covid-19 ile idiyopatik periferik fasial paralizi arasındaki ilişkiyi 

daha net ortaya koyarak literatüre katkı sağlamak ve sınırlı sayıdaki hasta sayısı ile ortaya 

konmuş olan covid-19 ile idiyopatik periferik fasial paralizi ilişkisini daha net ortaya 

konularak salgının yayılım hızının azaltılması ve erken tanı açısından pandemi sürecine katkı 

sağlamaktır. 

 

Gereç Ve Yöntem: Çalışmamız için Fırat Üniversitesi’nden 1 Ekim 2020 tarihinde 2020/13-

23 oturum sayısı ile etik kurul onayı alınmıştır. Sağlık Bakanlığı’ndan da gerekli izinler 

alınmıştır. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran 

idiyopatik periferik fasial paralizi tanımına uyan, 1 Ekim 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri 

arasında başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi.   

 

Bulgular: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi kulak burun boğaz polikliniğine başvuran 

idiyopatik periferik fasial paralizi tanımına  uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 10 hasta 

çalışmaya dahil edildi.Hastaların 4’ü erkek 6’sı kadındı. 5 hastada sağ taraf, 5 hastada sol 

taraf etkilenmişti. Hastaların yaş ortalaması 41’di(30-61). 

 

20



 

Sonuç: Bizim çalışmamızda idiyopatik periferik fasial paralizi ile gelen 10 hastadan covid-19 

için alınan PCR testleri negatif geldi Literatürde idiyopatik periferik fasial paralizi ve 

COVİD-19 ilişkisini gösteren çok az sayıda çalışma vardır. Yapılan çalışmalar sınırlı sayıda 

olmakla birlikte hasta sayıları da kısıtlıdır. Prospektif yapılan çalışmalar çok az sayıda 

olmakla birlikte yaptığımız çalışmanın benzeri litaratürde bulunmamaktadır. Covid-19 

periferik sinir tutulumu da yapabileceğinden hastalarda periferik fasial paralizi görülebilir. 

Covid-19 hastaları nadiren sadece fasial paralizi ile de başvurabilir. Hastaların erken teşhis 

edilmesi, tedaviye erken başlanılması ve bulaşın azaltılması açısından çok önemlidir. 

İdiyopatik periferik fasial paralizi ve COVİD-19 ilişkisini daha iyi anlayabilmek için daha 

fazla  hasta sayısına sahip çalışmalara  ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: COVID, fasyal sinir, fasyal paralizi  
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S3 

Bilgisayarlı Tomografide Sinonazal Yapıların Varyasyonları 

Mustafa Altıntaş 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Antalya, Türkiye 

 

Amaç: Sinonazal yapıların anatomik varyasyonları sinüzit, dakriyosistit gibi paranazal bölge 

rahatsızlıklarının etyolojisinden sorumlu tutulmaktadır. Amacımız Bilgisayarlı Tomografi 

(BT) ile bu varyasyonları tespit etmek ve literatüre katkı sağlamaktır. 

 

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, Antalya-Serik Devlet Hastanesi KBB polikliniğine 1 

Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında burun tıkanıklığı şikayeti ile başvuran 85 hastanın 

Coronal planda çekilmiş Paranazal Sinüs Tomografileri incelendi ve anatomik varyasyonlar 

değerlendirildi. 

 

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 85 vakanın 47 (%58.75)’si erkek, 38 (%41.25)’i 

kadındı ve yaşları 18 ile 65 arasında değişmekteydi (Ort.yaş: 34.2). Yapılan değerlendirme 

sonucu BT’de görülen varyasyonlar başlıca sıklık sırasına göre, Septum deviasyonu %50.5, 

Konka bülloza %34.1, Agger nazi hücresi %29.4, Maksiller sinüs retansiyon kisti %21.1, 

Paradoks orta konka %17.6, Onodi hücresi %14.1, Aksesuar ostium %11.7, Haller hücresi 

%10.5, Frontal sinüs hipoplazisi %8.2, Krista galli pnömatizasyonu %5.8, Septum 

pnömatizasyonu %4.7, Unsinat proses pnömatizasyonu %4.7, Ant. Klinoid proses 

pnömatizasyonu %3.5 idi. 
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Sonuç: Burun tıkanıklığı ile başvuran hastaları değerlendirirken sadece septum’a 

odaklanılmaması gerekmektedir. Aynı zamanda paranazal bölge iyi değerlendirilmelidir. 

Farklı sinonazal varyasyonların olabileceği ve burun tıkanıklığı etyolojisinde rol 

oynayabileceği akılda tutulmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: bilgisayarlı tomografi, sinonazal yapılar, anatomik varyasyonlar 
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S4 

Parotidektomi Sonrasında Gelişen Persistan Tükrük Fistüllerinin 

Botulinum Toksin A İle Tedavisi 

Emine Deniz Gözen Tan  

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulaak Burun Boğaz AD, İstanbul, Türkiye 

 

Amaç: Parotidektomi sonrasında tükrük fistülü gelişmesi nadir ancak oldukça sıkıntılı bir 

komplikasyondur. Fistül rezeksiyon sonrasında kalan parotis dokusundan salgılanan tükrüğün 

cerrahi yatakta birikmesi veya insizyon hattından akması ile oluşur ve tüm parotidektomi 

operasyonlarının yaklaşık %4-14’ünde görülebilir.Son yıllarda tümörün yerleşimi ve 

yayılımına göre yeterli cerrahi sınır bırakılarak yapılan parsiyel süperfisiyel 

parotidektomi(PSP) düşük komplikasyon oranları ile cerrahi tedavide önemli bir yer 

edinmiştir. Perioperatif komplikasyonların azalmasına rağmen tükrük fistülü/siyalosel gibi 

komplikasyonlar superfisiyel/PSP’de daha fazladır. Botulinum toksin birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılabildiği gibi postoperatif siyalosel/tükrük fistülü tedavisinde de kolinerjik 

blokaj ile tükrük salgısını azaltarak etkin olarak kullanılabilmektedir. Burada parotidektomi 

operasyonu sonrası gelişen ve konservatif yöntemlere yanıt vermeyen tükrük fistülü-siyalosel 

hastalarında botulinum toksinA enjeksiyonunun güvenli ve etkin bir şekilde 

kullanılabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: 2020-2021 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB AD’nda 

parotis bezi benign neoplazileri nedeniyle PSP yapılan persistan tükrük fistülü olan üç hasta 

sunuma dahil edildi. Konservatif tedavilere yanıt vermeyen Botox A (Botox®,Allergan) ile 

tedavi edilen 3 hasta(2 erkek,1 kadın;yaş ortalaması 39,5+/-4,6) sunuma alındı. 
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Hastalara kalan parotis dokusu içine 40-50 U botox enjeksiyonu yapılmış ve fistül tespit 

edilme süresi, konservatif tedavi süresi, uygulanan botox miktarı,fistül kapanma süresi,yan 

etki ve komplikasyonlar kaydedilmiştir. 

Bulgular: Hastalarda ortalama 10,3 günde tükrük fistülü-siyalosel tespit edildi (sırasıyla 10,9 

ve 12.günler). Konservatif yöntemlere cevap vermeyen hastalara ortalama 19,6 günde 

(20.gün, 18.gün ve 21.gün)botox yapıldı.Kalan parotis dokusunun miktarına göre (40-50U) 

enjeksiyon uygulandı. Hastaların üçünde de fistül ortalama 13 gün içinde kapandı (10 gün,12 

gün,18 gün). Hiçbir hastada yan etki veya komplikasyon gelişmedi. 

 

Sonuç: Parotidektomi sonrası siyalosel/tükrük fistülü gibi komplikasyonlar hastaların 

konforunu ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Tekrarlayan baskılı pansuman ve takipler 

hastaları sosyal olarak izole etmekte sağlık durumu ile ilgili endişelendirmektedir. Tükrük ile 

ilgili komplikasyonları daha hızlı ve etkin olarak kontrol altına almak için geride kalan parotis 

glanda botulinum toksin uygulaması güvenli, hızlı ve etkin bir çözüm sunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: botox, tükrük fistülü 
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S5 

Akut Otitis Media Komplikasyonları 

Ferit Toprak 

Dicle Üniversitesi Kulak Burun Boğaz AD, Diyarbakır, Türkiye 

 

Amaç: Akut otitis media; daha çok çocukluk çağında ortaya çıkan,  orta kulağın viral ya da 

bakteriyel enfeksiyonlarıdır. Son yıllarda artan antibiyotik kullanımına rağmen halen ciddi 

komplikasyonlarla seyredebilmektedir. Bazı otorlere göre yaygın antibiyotik kullanımı, 

enfeksiyonu geriletmek yerine direnç kazanmasına ve bazen de mastoidit gibi tabloların 

maskelenmesine neden olabilmektedir. En sık çocukluk çağında görülmesine rağmen 

yetişkinlerde de ortaya çıkabilmekte ve hatta ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. 

 

Gereç Ve Yöntem: Çalışmamız 01.01.2018-30.12.2020 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesine  akut otitis media tanısı ile başvuran hastaların retrospektif 

taranması ile yapılmıştır. Bu tarihler arasında hastanemize başvuran hastaların dosyaları 

incelenmiş intrakraniyal ve intratemporal komplikasyonlar not edilmiştir. 

 

Bulgular: Çalışmamıza belirtilen tarihler arasında hastanemize başvuran toplam 1876 akut 

otitis media tanısı alan hasta dahil edilmiştir. Toplam 16 hastamızda intrakraniyal (1) ve 

intratemporal (15) komplikasyonlar izlenmistir. Görülen komplikasyonlar; mastoidit (4), 

subperiosteal apse (3), fasiyal paralizi (3), labirentit (2), petrozit (1) ve menenjit (1) idi. 
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Sonuç: Akut otitis media güncel önleme çalışmalarına ve yaygın antibiyotik kullanımına 

rağmen halen komplikasyonlarla karşımıza çıkabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: akut otitis media, komplikasyon, otitis media komplikasyonları 
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S6 (Bu bildiri sunulmamıştır) 

Ketojenik Diyet ve Normal Diyetin Multipl Sklerozlu Hastaların Ses 

Kalitesi Üzerindeki Etkisi  

Vural Fidan 1, Handan Koyuncu 2, Hayal Toktaş 3. 

1. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, SBU Eskişehir Şehir SUAM, Eskişehir, Türkiye 

2. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Yunus Emre Hastanesi, Eskişehir, Türkiye 

3. Nöroloji Anabilim Dalı, Ataşehir Memorial Hastanesi, İstanbul, Türkiye 

 

Amaç: Diyetlerin sağlıklı yaşamı tedarik etmesinin dışında farklı maksatlarla kullanılması 

mümkündür. Kilo kontrolü dışında birçok hastalığın tedavisinde farklı diyetler 

kullanılmaktadır. Ketojenik diyet (KD), nörolojik hastalıkların ve obezitenin tedavisi için 

kullanılmaktadır. Multipl skleroz(MS), merkezi sinir sisteminin karmaşık ilerleyici bir 

hastalığıdır ve ses kalitesi üzerinde etkisi vardır. Ses Engellilik İndeksi (SEİ), sesle ilgili 

klinik ve fizyolojik değerlendirmeye veri sunan bir tahlildir. KD ve normal diyetin ses kalitesi 

(SK) üzerindeki etkisini ölçtük. 

 

Gereç ve Yöntem: Hastalıklarıyla ilişkili bir ses bozukluğu anlatan MS'li 68 hastası, ayrım 

gözetmeksizin KD veya normal diyet (ND) gruplarına dağıtıldı. Diyet öncesi ve diyetten 3 ay 

sonra hastaların SEİ değişimini inceledik. 

 

Bulgular: Altmış beş MS hastası çalışmayı tamamladı. Temel SEİ oranları gruplar arasında 

ciddi bir farklılık göstermedi. KD grubunda diyetten 3 ay sonra tüm SEİ parametrelerinde 

istatistiksel olarak iyileşme görüldü (p˂ 0.001). 
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Sonuç: Günümüzde MS hastalarında konuşma ve ses bozukluklarına yönelik birçok tedavi 

bulunmaktadır. Bu nedenle KD, MS'li hastaların SK'sini düzeltmek için bir tedavi alternatifi 

olabilir. MS hastalarının SK'sinde, KD'nin işlevini ve patofizyolojisini bulmak için daha 

büyük bir örneklem çalışmaları yapmak gereklidir. 

 

Anahtar Kelimeler: multipl skleroz, ketojenik diyet, düzenli beslenme, ses kalitesi, ses 

engellilik indeksi. 
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S7 

Endoskopik sinüs cerrahisi patoloji sonuçlarımız 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DEDEOĞLU 

SBÜ GAZİ YAŞARGİL EAH 

drserkandedeoglu@gmail.com 

0532 599 97 29 

Özet 

AMAÇ: Kliniğimizde 01.Ocak 2015-31.Aralık 2020 tarihleri arasında fonksiyonel 

endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların patoloji sonuçlarının ve klinik verilerinin 

sunulması ve dağılım yüzdelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Sağlık Bilimler Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil 

EAH Kulak Burun Boğaz Kliniğinde  01.Ocak  2015 -31. Aralık 2020 tarihleri arasında 

fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların dosyalarının retrospektif olarak 

değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR: Ortalama yaşları 38.4 olan toplam 148 hastanın verileri incelendi. Hastaların 

42’si kadın (%29) 106’sı (%71) erkek idi. Hastaların 118’inde (%79)  bilateral, 30 unda 

(%21) tek taraflı Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapılmıştı. Hastaların patoloji 

sonuçları 102 (%68) nazal polip, 28 (%18) kronik sinüzit, 7 (%4) antrokonal polip, 4 (%2) 

inverted papillom, 2 (%1) osteom, ve 5 (%3) yabancı cisim olarak kaydedildi. 
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SONUÇ: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların patoloji sonuçlarında en 

sık olarak neoplastik olamayan lezyonlarla karşılaşılmaktadır. Neoplastik olmayan lezyonlar 

içinde ise nazal polipler en sık olarak görülmekle birlikte ikinci sırada kronik sinüzit hastalığı 

gelmektedir. Ülkemizdeki bütün kliniklerin fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi patoloji 

sonuçlarının değerlendirilmesi ile fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi patoloji sonuçlarının 

dağılımı ile ilgili veriler bulunabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: FESC, Nazal polip, Patoloji, Sinüzit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



 

S8 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Sistemik İmmün İnflamatuvar 

İndeksin Önemi 

Muhammet Fatih Topuz1, Nurullah Türe1, Gönül Akdağ2, Özlem Arık3, Pınar Yıldız Gülhan4 

1: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi KBB AD, Kütahya, Türkiye 

2: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji AD, Kütahya, Türkiye 

3: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biyoistatistik AD, Kütahya, Türkiye 

4: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Düzce, Türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, obstrüktif uyku apnesi sendromlu hastalarda sistemik immün 

inflamatuvar indeksin öneminin araştırılmasıdır.  

 

Gereç ve Yöntemler: 10.01.2017-10.01.2021 tarihleri arasında uyku apnesi/horlama şikayeti 

ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran ve 

polisomnografi (PSG) yapılmış hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi ve tam kan 

sayımı yapıldığı izlenen 194 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar  yaş, cinsiyet, vücut kitle 

indeks (VKİ), apne-hipopne indeksi (AHİ), ortalama oksijen satürasyonu ile sistemik immün 

inflamatuvar indeks (Sİİ) parametreleri açısından karşılaştırıldı. Hastalar AHİ skorlarına göre 

4 gruba ayrıldı. 

 

Bulgular: Gruplar arası yaş, cinsiyet vücut kitle indeksi (VKİ), AHİ ve ortalama oksijen 

satürasyonu verileri incelendiğinde sadece AHİ skorlarıyla Sİİ indeks arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık izlenmiştir (p: 0,000). AHİ skoru ile Sİİ arasında pozitif yönde 

yaklaşık olarak %30`luk istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. AHİ grupları arasında 
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ortalama Sİİ değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ta saptanmıştır  (p<0,05). 

AHİ gruplarına ait ortalama Sİİ değerlerine bakıldığında AHİ grubu arttıkça ortalama Sİİ 

değeri de arttığı izlenmiştir. 

 

Sonuç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) multisistem bir hastalıktır. OUAS en önemli 

bileşenlerinden biri de kronik inflamasyondur. OUAS hastalarında sistemik inflamatuvar 

indeksin AHİ sınıfı ile anlamlı bir farklılık gösterdiği ve AHİ sınıfı ile korele bir şekilde 

yükseldiği görülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, horlama, tam kan sayımı, sistemik 

immün inflamatuvar indeks 
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S9 

Robotik Koklear Implant Cerrahisinin Klinik Değerlendirmesi 

Vedat Topsakal1 MD, PhD, Emilie Heuninck1, Marco Matulic 2, Ahmet M. Tekin1,3 MD, Griet Mertens4 PhD, 

Vincent Van Rompaey4 MD, PhD, Masoud Z Assadi5, Paul van de Heyning4 MD, PhD  

1: Department of Otorhinolaryngology Head and Neck surgery, University Hospital UZ Brussel, Vrije 

Universiteit Brussel, Brussels Health Campus, 1090 Brussels, Belgium (Vedat.Topsakal@uzbrussel.be, 

EMILIE.HEUNINCK@uzbrussel.be) 

2: CAScination, Bern, Switzerland (marco.matulic@cascination.com )  

3: Department of Otorhinolaryngology, Klinikum Bad Salzungen. Bad Salzungen, Germany 

(drtekinahmet@gmail.com)  

4: Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Antwerp University Hospital, Translational 

Neurosciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp, Belgium 

(Griet.Mertens@uza.be), (Vincent.VanRompaey@uza.be ), (paul@vandeheyning.com) 

5 :MED-EL Medical Electronics, Innsbruck, Austria (Masoud.Zoka@medel.com ) 

Ahmet M. Tekin: +49 163 4471936, Am Kalkbruch 14 36043 Fulda/ Germany 

 

Giriş: Teknolojik gelişmeler sağladıkları hassasiyet ve hatasızlık ile, robotik destekli koklear 

implantasyon cerrahisi (RDKIC) için yeni fırsatlar yaratmıştır. HEARO® robotik sistemi, 

cerraha yardımcı olacak otolojik yeni nesil bir cerrahi robottur. İlk olarak, otolojik ve beyin 

cerrahisi prosedürleri sırasında anatomik yapılara yönlendirme ve referans bilgileri için 

yazılım tanımlı konumsal sınırlar sağlar. İkinci olarak, temporal kemik boyunca önceden 

planlanmış bir delme yörüngesi yürütür. Bu çalışmada, HEARO prosedürünün otonom 

minimal invaziv iç kulak erişimini ne kadar güvenli sağlayabildiğini ve bu erişimin KI 

sırasındaki elektrot dizisinin yerleştirme verimliliğini göstermekteyiz. 
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Gereç ve Yöntem: HEARO® robotik sistemi (CAScination AG, Bern, İsviçre) cerrahın 

robotik bir kolla görüntü kılavuzluğunda ameliyat yapmasına izin vermek için bir dizi sensör, 

aktüatör ve temel işlevleri entegre eder. KI cerrahisi için HEARO prosedürü hazırlık ve plan, 

robotik delme işlevi ve iç kulak erişimi gibi üç ana basamak ve ameliyat sonrası analizden 

oluşmaktadır. Özel planlama yazılımı (OTOPLAN®), cerrahın ilgili tüm anatomik yapıların 

üç boyutlu bir rekonstrüksiyonunu planlamasına, koklea üzerindeki hedefi, yani yuvarlak 

pencereyi belirlemesine ve ona ulaşmak için en güvenli yörüngeyi planlamasına izin 

vermektedir. Aralık 2018 ile Temmuz 2020 arasında KI için belirtilen tüm uygun hastalar 

kontrol edilerek, 32 hastanın ameliyat öncesi ince kesit bilgisayarlı tomografi (BT) taraması 

yapıldı. Altı hastada, radyolojik sanal yörünge analizi taraması güvenli bir yörünge 

segmentasyonuna izin vermedi, çünkü üç vakada korda timpani ve iki vakada kulak kanalı 

çok yakındı. Bir başka vakada ise BT taramasında değerlendirmek için çok zayıf bir 

çözünürlük vardı. 26 vaka, RDKIC için çalışma protokolümüze göre güvenliydi. 25 hasta 

bilgilendirilmiş onam verdi ve sadece bir aday geleneksel yöntemle ameliyatı olmayı seçti. 

 

Bulgular: Taranan 32 hastadan seçilen 25 hastanın 22'sinde bu çalışma için tüm HEARO 

prosedürleri gerçekleştirildi. 25 vakanın üçünde, orta kulak erişimi için güvenlik protokolü 

nedeniyle RDKIC geleneksel cerrahiye dönüştürüldü. 22 olguda RDKIC komplikasyonsuz 

olarak tamamlanarak elektrotlar yerleştirildi. Ameliyat sırasında ölçülen önemli anatomik 

yapıların değerlerine olan ortalama uzaklık, stapes'e 0.183 mm, inkus ve malleus'a 0.097 mm, 

dış kulak yoluna 0.127 mm, fasiyal sinire 0.117 mm ve korda timpaniye 0.107 mm olarak 

hesaplandı. 
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Sonuç: Bu çalışma, mikrocerrahi robot teknolojisinin, iç kulağa erişim için geometrik olarak 

doğru anahtar deliği ile iç kulak anomalileri durumu dahil olmak üzere farklı anatomik 

varyasyonlarda kullanılabileceğini göstermektedir. RDKIC'ndeki gelecek perspektifleri 

intraoperatif görüntüleme, otomatik segmentasyon ve yörünge, kontrollü hızda robotik 

yerleştirme ve dokunsal geri bildirimin iyileştirilmesine odaklanabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: robotik cerrahi, işitme kaybı, koklear implant  
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S10 

Frontal Sinüse Yönelik İleri Cerrahi Müdahaleler 

Burak Hazır*, Muammer Melih Şahin, Alper Ceylan  

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 

Giriş: Frontal sinüs cerrahisi, frontal sinüsün komşulukları ve anatomik varyasyonlar 

sebebiyle deneyim isteyen zor bir cerrahidir. Kronik sinüzitler, mukoseller, bening osseöz 

lezyonlar, malign tümörler, travma sonrası beyin omurilik sıvısı (BOS) kaçakları frontal 

sinüse müdahale gerektiren durumlardandır. Biz bu çalışmamızda, frontal sinüse endoskopik, 

eksternal veya kombine yaklaşım ile müdahale ettiğimiz olgularımızı inceleyerek, 

karşılaştığımız komplikasyonları ve cerrahi tekniklerimizin sonuçlarını incelemeyi amaçladık. 

 

Gereç Ve Yöntem: Eylül 2018 – Mart 2021 tarihleri arasında endoskopik, eksternal veya 

kombine yaklaşımla frontal sinüs cerrahisi uyguladığımız olgular bilgisayar tabanlı veri 

sisteminde taranarak hastaların demogrofik bilgileri, preoperatif ve postoperatif muayene 

bulguları, cerrahiye bağlı komplikasyonlar incelendi. Endoskopik olarak sadece frontal resese 

yönelik cerrahi müdahalenin yapıldığı ve frontal sinüs ostiumunun genişletilmediği olgular 

çalışmaya dahil edilmemiştir. 

 

Bulgular: 6 kadın, 12 erkek toplamda 18 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 11 hastaya 

endoskopik endonazal, 1 hastaya eksternal, 6 hastaya kombine yaklaşım ile cerrahi 

müdahalede bulunulmuştur. Hastaların %50’si mukosel (9), %16,7’sı osteom (3), %33,3’ ü 

kronik sinüzit (6) sebebiyle opere edilmiştir. Mukosellerin 1’i travmaya, 5’i cerrahiye 

sekonder geliştiği düşünülen mukosellerdi. İki hastada intraoperatif BOS sızıntısı ile 

karşılaşılmıştı. Hastalardan biri osteom sebebiyle opere ediliyordu; diğer hastada ise daha 
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önce travma ve bos rinore öyküsü mevcuttu, tekrarlayan cerrahi işlemler geçirmişti ve 

tekrarlayan frontal sinüzit sebebiyle opere ediliyordu. 

Sonuç: Frontal sinüse yönelik müdahaleler, cerrahi komşulukları ve anatomik varyasyonları 

sebebiyle komplikasyonlara açık deneyim isteyen cerrahi işlemlerdir. Cerrah, komplikasyonla 

karşılaştığı zaman onarabilecek yetkinlikte olmalıdır. Mukoseller, frontal sinüste sık görülen 

çevre yapılara yayılabilen lezyonlar olup cerrahiye sekonder oluşabilir, bu yüzden frontal 

sinüse yapılacak müdahalelerde dikkatli olunmalıdır.   

 

Anahtar kelimeler: Frontal sinüs cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi, komplikasyon 

 

Not: Bildiri sözel sunum kategorisi için gönderilmiştir, sunum çalışmada yer alan olguların 

videoları ile desteklenecektir. 
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S11 

Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Tedavi Öncesi VEMP Yanıtı Prognoz 

Üzerinde Prediktif Değer Taşır Mı? 

Ayça Başkadem Yılmazer, Sitare Sarıçam, Güler Berkiten, Belgin Tutar, Ayşe Enise Göker, Melis Arkan, 

Öykü Onaran, Hüseyin Sarı, Yavuz Uyar 

Profesor Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Şişli, İstanbul, Türkiye.  

 

Amaç: Vertigosu olan idiyopatik ani sensorinöral işitme kayıplı (AİK) hastalarda servikal 

vestibüler uyarılmış miyojenik potasiyel (cVEMP) ve okuler VEMP (oVEMP) yanıtlarının, 

tedavi sonrası iyileşme durumuna göre, prognoz üzerinde prediktif etkisi olup olmadığını 

araştırmayı amaçladık. 

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, tek taraflı AİK ve vertigo tanısı konulmuş 30 hastanın ve 

VEMP yanıtları alınmış 24 sağlıklı bireyin dosyası retrospektif olarak analiz edildi. 

Çalışmaya katılan tüm hastaların işitme eşiğini değerlendirmek amacıyla  tedavi öncesi ve 

sonrası yapılmış olan saf ses odyometri sonuçları ile vestibüler fonksiyonları değerledirmek 

için yapılmış olan cVEMP ve oVEMP test sonuçları irdelendi. 

 

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasındaki VEMP parametrelerinden (P1 latans, N1 latans, 

P1-N1 aralığı ve amplütüd) sadece oVEMP P1 Latansı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde 

yüksek saptandı (p=0,042; p>0.005). Siegel işitme iyileşme sınıflandırmasına göre hastaların 

%46,7’sinde iyileşme olmazken, %53,3’ünde iyileşme gözlenmiştir. İyileşen hastalar ile 

iyileşmeyen hastaların VEMP değerlerini karşılaştırdığımızda; iyileşme göstermeyen 

hastaların oVEMP amplitüd değeri istatistiksel olarak daha yüksek (p=0,033) saptanmıştır. 
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Sonuç: Vertigosu olan AİK hastalarının prognozunu tedavi öncesinde değerlendirirken 

VEMP yanıtlarının prediktif olabileceği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: VEMP, ani işime kaybı, prognoz 
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S12 

Parotis Bezi Whartin Tümörü Tanılı Opere Olan Hastaların Retrospektif 

Değerlendirilmesi 

Melek Uyar, Yağmur Barcan 

SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye  

 

Amaç: Whartin tümörü parotis bezi neoplazileri içerisinde ikinci en sık görülen benign 

tümördür. Klinikte oldukça sık karşılaşılan bir patoloji olduğundan, whartin tümörü nedeniyle 

opere edilen hastaları retrospektif olarak inceleyerek, hastaların klinik özelliklerini, uygulanan 

cerrahi tedavi sonuçlarını ve nüks durumlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

 

Gereç ve Yöntem: 2009-2020 yılları arasında preoperatif ince iğne aspirasyon 

biyopsisi(İİAB) whartin tümörü uyumlu olan ya da ana spesimeni whartin tümörü tanısı alan 

75 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir.  

 

Bulgular: Yetmiş beş hastanın 58’i erkek(%77.3), 17’si kadındı(%22.7).Ortalama yaş 

55.9±10.1(26-78) idi. Otuz dört kişide(%45.3) sağ parotis, 36 kişide(%48.0) sol parotis, 5 

kişide ise bilateral(%6.7) parotis bezi opere edildi. On sekiz kişide(%24.0) parotiste bilateral 

kitle mevcuttu, 18 kişide(%22.5) tümör multifokal özellik taşımaktaydı. Görüntülemelere 

[ultrasonografi(USG), bilgisayarlı tomografi(BT), manyetik rezonans görüntüleme(MRG)] 

göre 72 hastada(%90) kitle yüzeyel lob, 8 hastada(%10) derin lob yerleşimliydi. Yetmiş beş 

kişiye(%93.8) superfisyal parotidektomi, 5 kişiye(%6.3) total parotidektomi yapıldı. 

Preoperatif İİAB whartin oranı %68.8, ana spesimen whartin oranı %90 saptandı, aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıydı(p=0.005). Preoperatif İİAB sonucu whartin saptanan 55 

hastanın %85.5’inde ana spesimen whartin olarak saptandı. Görüntüleme boyutu, ana 
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spesimendeki tümör boyutuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı(p=0.012). 

Vakaların %56.4’ünde ana spesimendeki tümör boyutu görüntüleme boyutundan büyük, 

sadece %7.7’sinde ana spesimendeki tümör boyutu görüntüleme boyutuna eşitti. Ana 

spesimendeki tümör boyutunu tahmin etmede sadece USG sonuçları anlamlı 

saptandı(p=0.003). Hastalar postoperatif dönemde ortalama 48 ay(22-54) takip edildi. 

Postoperatif dönemde 28 hastada(%35) komplikasyon görüldü.Yirmi iki hastada(%27.5) great 

aurikular sinir(GAS) kesisi, 6 hastada(%7.5) frey sendromu, 5 hastada(%6.3) sialosel, 4 

hastada(%5) marjinal mandibular sinir hasarı, 3 hastada(%3.8) yara yeri enfeksiyonu, 3 

hastada(%3.8) hematom, 2 hastada(%2.5) salivatuar fistül görüldü. 1 hastada(%1.3) nüks 

gelişti. GAS hasarı ve frey sendromu dışındaki komplikasyonların takiplerde gerilediği 

görüldü.Nüks olan hastanın tedavisi tekrardan planlandı. 

 

Sonuç: Whartin tümörü gibi benign olduğu düşünülen parotis kitlelerinden mutlaka 

preoperatif İİAB istenmesine gerek yoktur.Görüntüleme boyutu ve ana spesimen tümör 

boyutu korelasyonu kıyaslandığında USG sonuçları BT ve MRG’ye göre daha başarılı 

bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Whartin tümörü, patoloji, ince iğne aspirasyon biyopsisi  
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S13 (Bu bildiri sunulmamıştır) 

B12 vitamininin koku fonksiyonları üzerindeki etkileri  

Ahmet Baki1, Selçuk Gündoğar2, Ozan Tüysüz 1 

1:Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul,Türkiye,  

1: Üsküdar Devlet Hastanesi İç hastalıkları Kliniği, İstanbul,Türkiye 

 

Amaç: B12 vitamininin koku fonksiyonları üzerindeki etkilerini değerlendirmek 

 

Materyal ve Metodlar: Çalışmaya dahiliye polikliniğinde B12 vitamini eksikliği nedeniyle 

tedavi gören 48 hastaya tedavi öncesi ve sonrası koku testi yapılarak koku skorları 

karşılaştırıldı. Dahiliye polikliniğinde B12 eksikliği nedeniyle takip edilen hastalara koku testi 

tedavi öncesi yapıldı. 1 ay sonra tedavi kontrolü için dahiliye polikliniğine gelen hastaların 

yapılan tetkiklerinde B12 düzeyi normal düzeylere ulaşan hastalara koku testi yapıldı.  

 

Bulgular: Çalışmada 28 kadın 20 erkek hasta vardı. Çalışmaya katılan hastaların yaşları 24 

ile 45 arasında değişmekte olup yaşları ortalaması 33,9±5,4 olarak saptandı. Hastaların koku 

skorları değerlendirilmesinde tedavi öncesi sırasıyla eşik skoru, identifikasyon skoru ve total 

skor 2,3±0,8, 4,04±0,89 ve 3,1±0,83 olarak saptanırken tedavi sonrası 4,9±0,87, 5,5±0,76 ve 

5,2±0,6 olarak saptandı. Tedavi öncesi ve sonrası skorların karşılaştırılmasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptandı. (p=0.001) 

 

Sonuç: B12 koku fonksiyolarında düzelme sağlamaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: vitamin A, schirmer test, nasal fonksiyonlar 
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S14 

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Serum TSH 

Düzeylerinin Hastalık ile İlişkisinin Değerlendirilmesi 

Mahmut Alper Kanmaz 1, İlyas Dişikırık2 

1Nizip Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölüm Sorumlusu 

2Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı Öğretim Üyesi 

 

Amaç: Odyovestibüler sistem ile tiroit fonksiyonlarının ilişkisi yıllar önce Pendred’s 

Sendorumu ile tanımlanmış olup pendrin geninin endolenfatik sıvıda bikarbonat transportunda 

ve tiroit hücrelerinde ise iot trasportunda yer aldığı gösterilmiştir. Biz de bu çalışmamızda 

TSH hormonunun BPPV Hastalığı ile ilgili ilişkisinin olup olmadığını ortaya koymayı 

amaçladık. 

Materyal ve Metod: Sanko Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine Ekim 
2018- Şubat2019 tarihleri arasında baş dönmesi şikayeti ile  başvuran ve TSH hormon 
seviyelerine bakılan hastalar değerlendirmeye alındı.KBB polikliniğine baş dönmesi 
şikayetiyle başvuran BPPV tanısı alan 57 hasta çalışmaya dahil edildi. Ayrıca  polikliniğimize 
baş dönmesi dışındaki sebeplerle  müracaat eden ve BPPV tanısı alan hasta grubuna benzer 
yaş ve cinsiyet özelliklerine sahip 52 tane hasta çalışmaya kontrol grubu olarak alındı. Her iki 
grupta serum TSH düzeyleri üzerinde etkili olabilecek  Hamilelik durumu, Primer 
Hipertansiyon, Tip1 ve Tip2 DM tanıları olan hastalar ile Parsiyel veya Total Tiroidektomi 
öyküsü olanlar çalışma dışında tutuldu. 

Bulgular : BPPV hasta grubu değerlendirildiğinde serum TSH düzeyleri ortalama 1.57±0.96 
olarak bulundu.Kontrol grubunda yapılan değerlendirmede  ise serum ürik TSH düzeyleri 
ortalama 1.25±0.85 olarak bulundu. Çalışma grubu değerlerinin kontrol grubuna göre daha 
yüksek düzeyde olduğu gözlendi ve TSH değerlerinin çalışma ve kontrol grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu tespit edildi .(p=0,018).  

Sonuç: Serum TSH düzeyleri BPPV hastalarında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. TSH 
hormonu yüksekliği ile BPPV hastalığı arasındaki bu ilişki yapılacak daha kapsamlı tiroit 
fonksiyon parametleri içeren ve daha fazla sayıdaki hasta gruplarına sahip olan çalışmalar ile 
kapsamlı bir şekilde ortaya konulabilir. 
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Anahtar Kelimeler: tiroit fonksiyonları, benign pozisyonel vertigo, Pendred’s Sendromu 

 

 

Referanlar: 

1. Mizukoshi K, Watanabe Y, Shojaku H, Okubo J, Watanabe I. Epidemiological studies on 
benign paroxysmal positional vertigo in Japan. Acta Otolaryngol Suppl 1988; 447:67–72. 
2. Maciaszczyk K, Lewiński A. Phenotypes of SLC26A4 gene mutations: Pendred syndrome 
and hypoacusis with enlarged vestibular aqueduct. Neuro Endocrinol Lett. 2008;29(1):29-36. 
3. Imai T, Takeda N, Ikezono T, Shigeno K, Asai M, Watanabe Y, Suzuki M; Committee 
for Standards in Diagnosis of Japan Society for Equilibrium Research Classification, 
diagnostic criteria and management of benign paroxysmal positional vertigo. Auris Nasus 
Larynx. 2017;44(1):1-6. 
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S15 

Nazal Polipozis Endoskopik muayene ve Patolojik Korelasyon: 10 senelik 

Klinik Tecrübemiz 

B.Taş, N.F.Turgut, D.Özdemir 

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniği, Samsun, Türkiye 

 

Amaç: Nazal polipozis  sinonazal mukozanın bening hiperplastik büyümesi olarak 

tariflenmektedir. ABD verilerine göre toplumun %1-4 ünde görülmekle birlikte, EPOS 

verilerine göre özellikle Avrupada prevelans ve insidans ile ilgili verilerin kısıtlı olduğu 

bildirilmiştir. Nazal polipler, çeşitli hastalıklarda izlenen klinik bir durum olmakla beraber 

sıklıkla kronik rinosinüzitle ikişkilidir. Kronik rinosinüzitle takip edilen hastaların yaklaşık 

%20-30 unda nazal polipozis izlenmektedir. Nasal poliposis,  endoskopik olarak tespit edieln 

bir patolojik bir tanımlamadır. Muayene bulguları ile bulunduğu yere göre nazal polipler 

patoloji hakkında ön bilgi verebilir. Bulunduğu yere göre nazal polipler; Lokal (neoplastic, 

inflamaasyon), diffüz (atopi) ve sistemik (kistik Fibrozis) sınıflandırılır ve etyoloji açısından 

bu sınıflama önem taşır. Ancak uygun ve efektif tedavi için, patolojik ileri inceleme 

gereklidir.   Bu çalışmanın amacı  kliniğimizde nazal polipozis ön tanısı ile cerrahi uygulanan 

hastalarda, pre operatif endoskopik muayene bulguları ile belirlenen ön tanıların, post operatif 

patolojik tanılar ile uygunluğu ve uyumluluğunu araştırmaktır.  

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya SEAH dan alınan etik kurul onayı alındıktan sonra başlandı. 

2009-2021 tarihlerinde KBB kliniğinde nazal polipozis nedeniyle cerrahi uygulanan hastalar 

çalışmaya dahil edildi ve dosyaları retrospektif olarak incelendi.  

Hastaların yaşı, cinsiyetleri, pre operatif endoskopik muayene bulguları, bilgisayarlı 

tomografi görüntüleri, kronik hastalık varlıkları, pre operatif biyopsi sonuçları ve post operatif 
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patoloji sonuçları kaydedildi. 15 yaş altı ve 65 yaş üstü hastalar, kronik hastalık varlığı 

olanlar, malignansi anemnezi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 250 hastanın 150’si (%60) Erkek, 100’ü (40%) Kadındı. 15 

yaş altı 15 hasta, 22 hasta kronik hastalık varlığı nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Hastaların 

pre operatif yapılan endoskopik muayenelerinde, 225 Hasta nazal polipozis olarak 

değerlendirilmişti. 18 hasta inverted papillom, 7  hasta ise malignite olarak ön tanı almıştı. 

Post operatif patolojik kayıtlar sonucu, 231 (%92) hasta Nazal polispozis, 13 (%5.2) hasta 

İnverted papillom, 4 (%1.6) hasta Lenfoma, 2 (0.8) hasta ise Skuamöz Hücreli Karsinom 

(SCC) olarak kaydedildi. Endoskopik muayene sonrası, tek nazal kavitede kitle nedeniyle 

inverted papillom tanısı alan 6 hasta, nazal polipozis olarak raporlandı. 1 hasta malignite ön 

tanısı almasına ragmen patolojik inceleme sonrası inverted papillom tanısı almıştı. Nazal 

polipozis tanısı alan hastaların 225 i, polypoid lezyonlar her iki nazal kavitede yer almaktaydı, 

6 hastanın ise tek bir kavitede yer alan kitlesi mevcuttu. 

 

Sonuç: Bu çalışmada endoskopik mauyene ile nazal polipozis ön tanısı alan hastaların post 

operatif patolojik kesin tanıları ile uyumluluğu araştırılmıştır. Kitlelerin yerleşim yeri, 

yaygınlığı ve makroskopik görünümleri, ön tanı ve kesin tanı uygunluğunu artırmaktadır. 

Kesin tanı ve ön tanı uyuşmazlığının en çok görüldüğü durumlar endoskopik muayenede tek 

taraflı kitlelerin varlığıydı. Bu çalışma sonucunda endoskopik muayene bulgularının önemi 

vurgulanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: nazal polipozis, endoskopik muayene, inverted papillom   
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S16 

Ektopik Paratiroid Adenomlarında Klinik Deneyimimiz 

Emrah Gündüz, Mehmet Turan Çiçek 

İnönü Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde cerrahi eksizyon uygulanan paratiroid adenomlarının 

yerleşim bölgeleri incelenerek olağan dışı lokalizasyonların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kliniğimizde Haziran 2018 ve Temmuz 2021 tarihleri 

arasında paratiroid adenom eksizyonu yapılan 13 erkek ve 43 kadın olmak üzere toplam 56 

hasta, hastane bilgi sistemi üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş-

cinsiyet bilgileri, operasyon öncesi paratiroid hormon ve kalsiyum değerleri, ameliyat 

esnasında belirlenen adenomun lokalizasyonu ve patoloji sonuçları değerlendirildi.  

 

Bulgular: Primer hiperparatiroidi nedeniyle opere edilen 56 hastanın 13’ü (%23,3) erkek, 

43’ü (%76,7) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 50 (21-74) idi. Vakaların 24’ünde [3 (%5,3) 

vakada süperior,21 (%37,5) vakada inferior] adenom sol tiroid bezinin arkasında, 20’sinde [2 

(%3,5) vakada süperior, 18 (%32,1) vakada inferior] sağ tiroid bezinin arkasında, 12 vakada 

ise ektopik yerleşim [1 (%1,7) vaka sol hyoid alt sınırına komşu, 1 (%1,7)  vaka sol 

retroözefagial, 1 (%1,7)  vaka sağ karotis kılıfı içerisinde, 2 (%3,5) vaka itratiroidal(sol) ve 7 

(%12,5)  vaka intratimik] tesbit edildi. Tüm hastalarda intraoperatif olarak donuk kesit 

çalışılıp ve paratiroid dokusu teyit edilmişti. Hastaların tümünde primer hiperparatiroidiye 

neden olan tek bir adenom mevcuttu. Histopatolojik spesmende tesbit edilen adenomların 

ortalama büyüklüğü 2 cm (en küçük 0,7 cm-en büyük 4 cm) olarak tesbit edildi. Ektopik 
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yerleşimlerin belirlenmesinde operasyon öncesi yapılan ultrasonografi ve sintigrafik 

değerlendirme yeterli olmuştu.  

Sonuç: Primer hiperparatiroidizm hiperkalseminin en sık nedenidir ve genellikle tek bir 

adenomdan kaynaklanmaktadır. Tedavisinde cerrahinin birinci seçenek olduğu paratiroid 

adenomlarının anormal yerleşimlerinin bilinmesi reoperasyonların önlenmesi açısından 

önemlidir. 

 

Anahtar kelimeler: hiperkasemi, parotiroid adenom, hiperparatiroidizm 
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S17 

Timpanomastoidektomi ameliyatı yapılan hastalarda ısırma gücü 

üzerindeki etkilerin araştırılması 

Yavuz Atar1, Sevgi Atar2 Ömer Kumaş1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof Dr Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi KBB Kliniği, Şişli, İstanbul 

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof Dr Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi FTR Kliniği, Şişli, İstanbul 

 

Amaç: Bu çalışmada, timpanomastoidektomi ameliyatı yapılan hastalarda maksimal ısırma 

gücü (MIG), ağız sağlığı kalite algısına etkisi araştırılarak sağlıklı kontrollerle 

karşılaştırılması amaçlandı. 

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma prospektif analitik gözlemsel bir çalışmadır. 18-65 yaş arası, 

timpanomastoidektomi ameliyatı planlanan kronik otit patolojili hastalar (n=30) çalışma 

grubu (Grup A) ve benzer yaş aralığında sağlıklı katılımcılar (n=30) kontrol grubu (Grup B) 

olarak oluşturuldu. MIG, İstanbul ısırma kuvveti ölçüm cihazı ile kaydedildi. Ameliyattan 24 

saat önce ve bir, yedi ve 30 gün sonra olmak üzere ölçümler yapıldı. Grup B’ye çalışma 

başında ve 30.günde ölçüm yapıldı. Ameliyat süresi, mastoid turlanma süresi, demografik 

özellikler ve bulgular kaydedildi. Ameliyat sonrası ağrı şikayeti erken dönem ikinci, altıncı, 

ve 12. saatlerde ve geç dönem 24.saat, yedinci ve 30.gün vizüel analog skalaya (VAS) 

kaydedildi. Tüm katılımcılara çalışma başında ve 30.günde Oral sağlık etki profili anketi 

(OHIP14 TR) yapıldı ve tüm profil skoru kaydedildi. 

 

Bulgular: Her iki grup arasında çalışma başı ve sonunda MIG ölçümlerinde anlamlı fark 

görülmedi (sırasıyla; p=0.367, p=0.066). Grup A’da MIG ölçümleri arasında anlamlı fark 

bulundu (p=0.001). Grup A’da, ameliyat süresi ile MIG değişimleri arasında anlamlı bir ilişki 
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görülmez iken mastoid kemik turlanma süresi arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı 

bir ilişki olduğu görüldü (r:0.259 p<0.01). Gruplararası OHIP14 TR skorları 

karşılaştırıldığında anlamlı fark görülmedi (p>0.05). VAS ile MIG değişimleri arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmadı (p<0.05). 

 

Sonuç: Timpanomastoidektomi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası gelişen ağrıdan 

bağımsız olarak erken dönemde ısırma gücü olumsuz yönde etkilenebileceğinden hastaların 

bilgilendirilmesi yararlı olabilir. 

 

Anahtar kelimeler: ısırma gücü, timpanomastoidektomi, çiğneme, temporomandibuler 

eklem, mastoid. 
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S18 

Stapedotomi ameliyatında iki farklı taban perforasyonu tekniğinin kemik 

yolu işitme eşikleri üzerine etkisinin karşılaştırılması 

Nusret Solak, Filiz Gülüstan 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim-Araştırma Hastanesi- Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, 

İstanbul,Türkiye 

 

Amaç: Günümüzde otosklerozun cerrahi tedavisinde tercih edilen cerrahi teknik 

stapedotomidir. Stapes tabanında küçük bir pencere oluşturmak için kullanılan birçok teknik 

bulunmakla birlikte, en iyi teknik hakkında bir görüş birliği henüz yoktur. Bizim 

çalışmamızın amacı mikrodrill ve manuel perforatörün kemik yolu işitme eşikleri üzerine 

etkisini araştırmaktır. 

 

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde stapedotomi yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak 

incelendi. Hastalar, taban perforasyonu manuel perforatör ile yapılanlar (Grup I) ile mikrodrill 

ile yapılanlar (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif saf ses 

odyometri testlerinden 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz ve 8000 Hz’deki kemik yolu 

eşikleri ve aradaki fark hesaplanarak kayıt altına alındı ve iki grup her frekans için ayrı ayrı 

karşılaştırıldı. 

 

Bulgular: Grup I’de 36 (17 Erkek, 19 Kadın) hasta Grup II’de ise 18 ( 8 Erkek, 10 Kadın 

)hasta vardı. Ortalama yaş Grup I’de 37,80 ± 10,64 yıl iken Grup II’de 35,88 ± 12,39 yıl idi. 

Gruplar arasında cinsiyet dağılımı, taraf dağılımı, ortalama yaş ve preoperatif kemik yolu 

işitme eşikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi. Gruplar 500Hz, 

1000Hz, 2000Hz, 4000Hz ve 8000 Hz’de preoperatif ve postoperatif kemik yolu eşikleri 
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arasındaki ortalama fark açısından her frekans için ayrı ayrı karşılaştırıldı ve hiçbir frekansta 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. 

Sonuç: Biz çalışmamızdan elde edilen veriler, stapedotomi operasyonunda hem manuel 

perforatör hem de mikrodrill’in taban perforasyonunda kullanılabilecek güvenli yöntemler 

olduğunu göstermektedir. İki teknik arasındaki farkları karşılaştırmak için daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. 

 

Anahtar kelimeler: stapedotomi, işitme kaybı, cerrahi 
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S19 

Ani İşitme Kaybı Tedavisinde Sistemik Steroid  Ve İntratimpanik Steroid 

Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırması 

Serdar Yuhan Bitlisli1,  Ercan Atasoy1,  Melis Dablan2 ,Mehmet Akif Abakay1 

1: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim-Araştırma Hastanesi- Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, 

İstanbul, Türkiye 

2: İstanbul Aydın Üniversitesi , Lisansüstü Eğitim Enstitüsü , Odyoloji, İstanbul Türkiye 

 

Amaç: Kliniğimize ani işitme kaybı şikayeti ile başvuran hastalarda, intratimpanik steroid 

(İTS) ve sistemik steroid tedavisinin tedavinin 5. Günü ve tedavi sonunda frekans bazlı 

etkinliğini saptamak. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2019ocak ve 2021mart ayları arasında ani işitme kaybı 

nedeniyle başvuran hastalar dahil edildi. Şikayetlerinin başlangıcı üzerinden 30 günden fazla 

olanlar, onam vermeyen hastalar ve tedavisini yarım bırakan hastalar dahil edilmedi. 

Hastalara her iki tedavi seçeneği sunulmuş seçim hastaya bırakılmış hasta onayına göre her iki 

grup oluşturulmuştur. American Academy of Otolaryngology–Head and Neck 

Surgeryrehberine göre tedavi protokolü uygulanmıştır. Hastalar 3gruba ayrıldı bir grup İTS 

tedavisi bir grup sistemik steroid tedavisi aldı. Sistemik steroid tedavisi alan grup içinde 5. 

Günde 10 desibelden az iyileşme gösterenlere İTS tedavisi eklendi ve ayrı bir grup olarak 

değerlendirildi. 

 

Bulgular: Bu çalışmada 2019-2021 yılları arası ani işitme kaybı tanısı konan yaşları 12-70 

arası değişen(ortalama 47_+15)  86 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 32 hasta takiplerini 

aksatması ve covid -19 pandemi koşullarından dolayı çalışma dışı kalmıştır. 54 hasta ile 
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çalışmaya devam edilmiştir. Hastaların 25 i erkek 29u ise kadındır. Hastaların şikayetlerinin 

başlangıcı ile tedavi başlangıç zamanı arası geçen süre 1-30 gündü (ortalama 12_+ 11) 

Hastaların 27sinde sadece işitme kaybı varken 33 tanesinde eşlik eden tinnitus ve 6 tanesinde 

baş dönmesi eşlik etmekte idi. Başlangıç tedavisi açısından sistemik steroid veya İTS 

başlanan hasta grupları cinsiyet, taraf ve eşlik eden hastalıklar açısından anlamlı fark 

saptanmadı.  

 

Sonuç: Çalışma ile İTS ve sistemik steroid alan hastaların 5. gün işitme kazançları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı izlenmiştir. Sistemik steroid kullanan hastalardan 5. günde 

işitmesinde 10 desibelden az kazanç olan gruba İTS başlandığı takdirde tedavi sonunda bu 

hasta grubunun diğer grubu yakaladığı görülmüştür. Diğer gruplar ile anlamlı fark 

izlenmemiştir. Her 3 grubun tedavi sonunda kazançları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark görülmemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: ani işitme kaybı , steroid, intratimpanik tedavi 
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P1 

Nazal Kavitede 2. Primer Mukozal Malign Melanom    

Gül Özbilen Acar1, Osman İlkay Özdamar1, Demet Alkılınç 1, Özel Tarık Can Özer1, Tülay Zenginkinet  2, 

Pınar Engin Zerk 2  

 1:İstanbul Medeniyet Üniversitesi, S.B. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi,  KBB Anabilim 

Dalı, İstanbul , Türkiye  

2: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, S.B. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Patoloji Anabilim 

Dalı, İstanbul, Türkiye  

 

Giriş: Baş-boyun bölgesinin primer  mukozal malign melanomları(PMMM) nadir görülen ve 

kötü prognoza sahip tümörlerdir. Beş yıllık sağ kalım %10-38 arasında değişmektedir. Kesin 

tanı S100 proteininin histokimyasal olarak tanınması ile konulur. 

PMMM’da  papiller ve retiküler dermis gibi histolojik landmarklar yoktur. 

Bu nedenle invazyon derinliğine göre evreleme yapılamaz. 

Total eksizyon , kemoterapi /radyoterapi ile kür elde edilir.  Burada daha önce preauriküler 

bölgede MM’u olan ve tedavi edilen, 3 yıl sonra nazal kavitede 2.PMMM saptanan nadir bir 

olguyu literatür eşliğinde sunduk.  

 

 Olgu sunumu: 57 yaşında, erkek hasta 4 ay önce burun tıkanıklığı şikayeti ile 

kliniğimize 2021 yılında başvurmuştur. Hasta 2018 yılında sağ preauriculer bölgede 

kitle eksizyonu sonrası, MM tanısı almıştır. Hasta kitlenin total eksizyonu sonrası kür 

olmuştur. Yapılan endoskopik nazal muayenede nazal kaviteyi  oblitere eden kitlenin, 

orta konka lateral yüzeyini erode ettiği, orta meayı 

tuttuğu, alt konkanın, septumun ve nazofarenksin  ise salim olduğu gözlendi.  

Hastanın paranazal bilgisayarlı tomografi (BT) ‘sinde; Sağ nazal kaviteyi oblitere   eden 

polipoid  doku/kitle, sağ maksiller sinüs medial duvarında dekstrüktif değişimlere neden olup, 
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sinüs içerisine uzanım göstermektedir. Kitleden lokal anestezi altında alınan punch biyopsiler 

sonucunda patolojik tanı 2.PMMM ile uyumlu gelmiştir. Pozitron emisyon tomografisi (Pet-

CT) ‘de;Sağ nazal kaviteyi  tama yakın oblitere eden , nazal septumu  hafif sola deviye eden 

yoğun hipermetabolizma gösteren ,yeni gelişmiş tümör lehine  kitlesel lezyon 

mevcuttur, metastaz saptanmamıştır.   Hastaya genel anestezi altında  navigasyon yardımlı- 

fonksiyonel  endoskopik sinüs cerrahisi planlandı ve mikrodebrider yardımıyla kitle total 

olarak eksize edildi.Patolojik tanı 2.PMMM ile uyumlu geldi . Hasta radyoterapi  

ve kemoterapi açısından onkoloji birimine yönlendirildi. Adjuvan kemoterapi ve radyoterapi 

aldıktan sonra kür sağlandı.   

 

Sonuç: Burun ve paranazal sinüslerde PMMM tanısı alan her hasta klinik olarak yakından 

takip edilmeli;burun tıkanıklığı,epistaksis, ağrı  durumlarında  tetkik edilmelidir⁴ -⁵  ,  

İkinci primer olarak burun ve paranazal sinüslerde PMMM oldukça nadir görülen 

ve dekstrüktif giden  bir klinik durumdur, olgumuzun literatüre katkı sağlayabileceği 

düşünülmüştür.      

 

Anahtar Kelimeler: paranazal sinüs, patoloji, malign melanom  
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P2 

Parotis bezi yerleşimli Diffüz Büyük B-hücreli Lenfoma: Bir olgu sunumu 

Ömer Faruk Güzel, Kerimcan Çakıcı, Mürşide Gülay Örgün Sönmez, Erdoğan Özgür 

 

Özet: Baş ve boyun bölgesi hem nodal hem de ekstranodal formlarda lenfoproliferatif 

bozuklukların ortaya çıktığı en yaygın alandır.  Bu bölgede, tükrük bezleri lenfoid dokular 

içermesine rağmen tükrük bezinden kaynaklanan lenfomalar oldukça nadir görülür. Parotis 

bezi lenfomaları genellikle intraglanduler bir lenf düğümünden kaynaklanırken, ekstranodal 

bir büyüme paterni ile bez parankimini tutar. Parotis kitlesi nedeniyle parotidektomi yapılan 

hastaların % 1 ile % 4'ünde lenfoproliferatik bozuklukların teşhis edildiği bildirilmektedir. 

Gerek tükürük bezlerinde primer lenfomaların görülme olasılığının azlığı, gerekse de frozen 

ve ince iğne aspirasyon biyopsisi incelemelerinde kesin ve tanısal raporlamadaki zorluklar 

düşünüldüğünde, tükürük bezleri lenfomalarının preoperatif ve intraoperatif tanılarının 

konulmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu durum hastalara çoğu zaman gereksiz radikal 

operasyonların uygulanmasına neden olmaktadır. Bu yazıda kliniğimize boyunda şişlik 

şikayeti ile başvuran, parotis pleomorfik adenomu ön tanısı ile total  parotidektomi yapılan 

ancak histopatolojik inceleme sonucunda Diffiz büyük B-hücreli lenfoma tanısı alan 

hastamızın tedavi yönetimi ve parotis bezi lenfomalarının tanı, tedavi ile klinik takip süreci 

literatür eşliğinde tartışılmıştır. Özellikle tümörün intraoperatif bulguları, fasiyal sinirdeki 

makroskopik değişikler, postoperatiffasiyal paralizi saptanmasına rağmen kemoterapi ile 

fasiyal paralizinin tama yakın düzelmiş olması gibi tümöre özgü özellikler benzer nadir 

durumların yönetiminde yol yösterici olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: parotis, lenfoma, parotidektomi 
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P3 

Baş Boyun Tümörlerindeki Kanamada Bilateral Eksternal Karotis Arter 

Ligasyonu: Yeterli mi? 

Tarık Yağcı, Rıza Dündar 

1: Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik, Türkiye 

2: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye 

 

Giriş: Baş-boyun tümörü olan hastalarda nadir olarak tümörün kendisi veya vasküler 

invazyon kaynaklı durdurulamayan kanamalar görülebilmektedir. Bu kanamalar genellikle 

hayatı tehdit eder ve acil müdahale gerektir. Böyle durumlarda tümör beslenmesini azaltarak 

kanamanın durdurulması amacıyla bazı yöntemlere başvurulabilir. Bu uygulamalardan biri de 

bilateral eksternal karotis arter ligasyonudur. 

 

Vaka Sunumu: Hipofarenkste postkrikoid alandan proksimal özefagus düzeyine kadar 

95x33x22mm boyutlarında krikoid kıkırdağı destrükte eden, faringobaziler fasyayı geçerek 

her iki internal karotis arter alanına uzanan posteriorda prevertebral alana kadar uzanan kitlesi 

olan SCC tanılı 56y kadın hasta ağızdan ve trakeotomi alanından kanama şikayetiyle 

hastanemiz acil servisine başvurdu ve tarafımıza konsülte edildi. Hastanın yapılan 

muayenesinde tümörden abondan kanaması mevcuttu. Bunun üzerine genel anestezi altıenda 

sağ eksternal karotis arter ligasyonu yapıldı. Hastanın aktif kanaması azalmasına rağmen 

sızıntı tarzında kanaması devam etmesi üzerine 20 gün sonra sol eksternal karotis arter 

ligasyonu uygulandı fakat kanama sızıntı tarzında devam etti. 

 

Tartışma : Baş-boyun kanseri olan hastalarda kanama %5 oranında gelişebilmektedir. En 

ciddi komplikasyonlardan olup; genellikle hayatı tehdit eder,  acil müdahale gerekir. Birçok 
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vaka hastaneye yetişemeden kaybedilmektedir. Anestezi ve ameliyathane hazırlıkları yapılana 

kadar lokal bası ve kanama durdurucu ajanlar verilebilirse de tedavide çok etkin 

olmamaktadır. Lokal müdahale; baş-boyun kanserli hastalarda dokulardaki radyonekroz veya 

normal anatominin değişmesi sebebiyle oldukça zordur. 

Kanlanma karotis sisteminden olduğu için embolizasyon, eksternal dalın ligasyonu; eğer 

eksternal dala ulaşmak zor ise kominikan arterin ligasyonu en sık tercih edilen yöntemdir. 

Literaürde bu yöntemle kanamanın kontrol altına alındığı vakalar bildirilmiştir. Diğer bir 

kanama müdahale seçeneği embolizasyon uygulamasıdır. Bu işlem girişimsel radyologlar 

tarafından yapılmakta ve hastada, körlük, nöbet geçirme, tromboz gibi ciddi komplikasyonlar 

görülebilmektedir.  

Hastamıza bilateral eksternal karotis arter ligasyonu yapılmasına rağmen kanama 

durdurulamadı. Bu durdurulamayan kanamanın sebebi vakamızdaki kitlenin büyüklüğü, 

prevertebral invazyon olup kanlanmanın vertebral arterden olması, kemoradyoterapi almış 

olmasıdan kaynaklanıyor olabilir. 

 

Sonuç: Baş boyun tümörlü hastalarda türör kaynaklı kanama durumunda bilateral eksternal 

karotis arter ligasyonu her zaman etkin tedavi oluşturmamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: eksternal karotis arter, kanama, ligasyon 
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P4 

Maksiller Sinüste Epidermoid Kistin Malign Transformasyonu: Nadir Bir 

Olgu 

Tarık Yağcı, Rıza Dündar 

1: Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilecik, Türkiye 

2: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye 

 

Giriş: Epidermoid kistler cildin en sık görülen benign tümörleridir. Eksize edilen tüm 

kistlerin %85-90’ını oluşturmaktadır. Vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Kistlerin 

yaklaşık %7'si baş ve boyun bölgesinde gelişmektedir. Çok nadiren sinonazal bölgede 

görülebilir. Malign transformasyon %0.011-2.2 oranında görülmekte ve meydana geldiğinde 

çok agresif seyirlidir.  

 

Olgu Sunumu: 26y erkek hasta kliniğimize ön dişlerde sallanma, kötü ağız kokusu  şikayeti 

ile başvurdu. Hikayesinde 1 yıl önce dişini çekimi öyküsü olduğunu belirtti. Bundan 6 ay 

sonra da sol maksiller sinüsten kitle rezeksiyonu yapılmış, patoloji sonucu epidermoid kist 

olarak raporlanmış. Muayenesinde;  her iki maksiller sinüs inferior duvarını tutan, nazal 

taban, sert damak ve üst alveoler arkı tutan ve erode eden kitle izlendi.  Paranazal sinüs BT 

raporunda 60x30x40mm boyutlarında tanımlanan bölgelerde ve buna ek olarak vomer 

anterioruna ve her iki maksiller sinüse uzanan ve tabanını destrükte eden yumuşak doku 

kitlesi olarak belirtildi. 

Hastaya genel anestezi altında kitle eksizyonu ve parsiyel sol maksillektomi planlandı. 

Operasyon sırasında gönderilen frozenda malign düşünüldü. Patoloji raporu SCC olarak 

raporlandı. Hasta postoperatif  protez uygulaması yapıldı ve kemoradyoterapiye yönlendirildi. 
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Tartışma :Maksiller sinüste epidermoid kist tanısı zor olabilir ve kolaylıkla burun boşluğu ve 

paranazal sinüslerin herhangi bir benign veya malign lezyonu ile karıştırılabilir. Ayırıcı 

tanısında mukosel, inverted papillom, skuamöz hücreli karsinom, konjenital kistler veya 

ameloblastom akla gelmelidir.  

Epidermoid Prevalansı yüksek olmasına rağmen, skuamöz hücreli karsinoma transformasyonu 

oldukça nadirdir. Malign transformasyonun patofizyolojisi hala tam olarak anlaşılamamıştır 

ve uzun süren kronik inflamasyonun buna neden olabileceği düşünülmektedir. 

Serebellopobtin köşe, temporal lob, perineal bölge ve boyun gibi bölgelerde SCC geliştiğine 

dair vaka raporları mevcuttur . Fakat literatürde epidermoid kistin SCC’ye 

transformasyonunun maxiller sinüste olduğu vaka raporuna rastlanmamıştır. 

 

Sonuç: Sunduğumuz vakada dış merkezde maksiller sinüsten alınan epidermal kistin 

muhtemel bir bakiye kısım kalması sebebiyle malign transformasyonun önü açılmış olabilir. 

Bu yüzden maksiller sinüs epidermal kist tanısı konulmuş kitlelerin tam rezeksiyonundan 

emin olunmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: skuamöz hücreli karsinom, maksiller sinüs, cerrahi 
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