RİNOPLASTİDEN SONRA GÖRÜLEN ve CERRAHİ TEKNİĞE
BAĞLI OLMAYAN PROBLEMLER

Dr. Şadını UZEL

ÖZET
Her çeşit cerrahi müdahalede olduğu gibi rinoplastînin de bir takım tehlikeleri, komplikasyonları mevcuttur. Bu bölüm cerrahinin arzu edilmiyen, ekseriya üzerinde durulmaktan dahi kaçınılan bir bölümüdür.
Bu yazıda, rinoplastîden sonra görülen, cerrahi tekniğin uygulama hatalarına bağlı olmayan problemler, burnun özellikleri, burun ile yüzün tüm morfolojisi arasındaki ilişkiler,
internal ve eksternal muayenede dikkat edilmesi gereken hususlar, uygulanacak teknikte
yapılmaması gerekenler gözden geçirilerek incelenmeye çalışılmıştır.

Gİ Rİ Ş
Konumuz rinoplastinin bir teknik incelemesi, metodların seçilmesi veya seçilen metodların uygulamalarından alınan sonuçlar değil, cerrahi müdahalelerden sonra husule gelen ve gelebilecek olayları inceleme ve bunları
önlemek için gerekli çalışmalardır.
Estetik cerrahide ameliyat sonu elde edilecek uzun süreli ve sürekti
muvaffakiyet: tecrübeye, maharete, estetik kabiliyete, cerrahın dikkatli çalışması ve yapılacakların iyi bir şekilde planlanması ile mümkündür. Büyük istisnalar dışında cerrahlar ameliyat öncesi dikkatli incelemelere dayanarak
vasıflı planlamalar yapmak mecburiyetindedir. Ameliyat öncesi değerlendirme sonuca yön verecek bir adım olarak kabul edilmelidir.
Burun, insan güzelliğinde büyük rol oynaması nedeni ile yüzün diğer
kısımlarından daha çok düzeltmelere, şekillendirmelere gereksinim göstermektedir. Burun çevresindeki yapıların şekil ve büyüklüklerindeki değişiklikler nedeni ile izole bir strüktür olarak değerlendirilemez. Rinoplasti ameliyatlarında ameliyat planı, burun ile yüzün tüm morfolojisi arasındaki ilişkiler değerlendirilerek yapılmalıdır.
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Her şekil bozukluğu kendine özgüdür. Cerrahın hüneri her olguda en
iyi burun şeklinin nasıl olması ve bunun nasıl yapılması gerektiğini seçebilme yeteneği ile ölçülür.
Rinoplasti operasyonunda şekil bozukluklarının düzeltilebilmesi için bazı standart modellere ihtiyaç vardır. Normal bir standart olmadığına göre
planlama ancak hayali görüşlere göre yapılabilir. Standart tümü ile sübjektif ve sanatkârın ideal ve güzel yargılarına dayanırsa pratik ve gerçekçi olmayacağı gibi sanatkâr ile cerrahın çalıştığı materyal arasında çok büyük ayrıcalıklar olduğundan artistik bir modele göre yapılan rinoplastinin sonucu
her halde beğenilir olmaktan çok uzaktır. Objektif bir model bulmak için cerrahlar başka tür yaklaşımlara girmişler, antropolojistler, fizyolojistler ve istatistikçilerin ortaya attıkları standartlara yönelmişler ve onların bazı kurallarını rinoplastik analizlere uydurmaya çalışmışlardır.
Rinoplasti uygulanacak kişiler için hazırlanacak bir model belirli bir
grup hastanın normları ya da standartlarının toplanarak yargılanması ile elde
edilir. Yararlanılabilecek model, objektif olmalıdır ve yöntemin uygulanması
ile her zaman ayni sonuca varılabilmelidir.
Biyolojinin insan güzelliğinin esrarını açığa çıkarabilirle gücünden yoksun olduğu''çoktan kanıtlanmış bulunmaktadır. Çünkü biyoloji için uyumlu ve
değişmez estetiksel bir norm yoktur. Belli bir ırkı temsil eden kişilerde güzelliğin vazgeçilmez belirtisi olan çizgiler ve kendine özel yanlar, başka bir
ırkta çirkinliğin belirtisi olurlar. Örneğin: beyaz tenlilik: hıristiyan mitolojisinde meleklerin beyaz tenli, şeytanların ise siyah tenli oluşları doğaldır. Ama
ayni şekilde Afrikalı sanatçıların da şeytanı beyaz tenli olarak canlandırmaları da doğaldır. Kızılderililerde beyaz tenli kavramı, çirkin kavramı ile ayni
anlama, ge.lir. Bir Avrupah içinde sarı benizli olmak güzel birşey değildir.
Bunun gibi her ırktan insan, insan yüzünün yapısındaki bütün özellikleri elmacık kemiklerinin çıkıklığını, gözlerinin çekikliğini, dudak kalınlığını burun
biçimini estetiksel olarak hep farklı şekilde değerlendirir.
İnsan güzelliği ulusal değişkenlikler gösterir. Her halkın kendi insan
güzelliğinde idealleri vardır. Gürcü bir güzel ile Estonyalı bir güzelin görünüşü, ya da Ispanyalı bir güzel ile İsveçlinin güzelliği o denli kendine özgüdür
kİ, birinde güzelliği işaret eden çizgiler öbüründe estetiksel açıdan olumsuz
bir anlam taşıyabilir.
Ortalama ölçülere sahip bir yüz nasıl oluşturulur? Genellikle insanlar
en sık gördükleri ve dolayısı ile alıştıkları şeyin en iyi olduğunu kabul ederler. Bu bilinç altındaki olaylara bağlanır. Her etnik grup için alışılmış bir
yüz! şekli vardır. Bir grup, düz çizgiler taşıyan beyaz tenli oval bir çehreye
alışkındır. Bu insanlar güzel sözcüğü ile bu özellikteki bir yüzü anımsarlar.

Volter’in güzellik konusundaki aşağıdaki açıklamaları çok ilginçtir: "B ir
kurbağaya güzelliğin, asıl güzelin, Tokalonun ne olduğunu sorunuz: küçük kafasından fırlamış iri patlak iki gözü, yassı ve geniş suratı, sarı karnı, esmer
sırtı ile dişisi olduğunu söyleyecektir. Gine’ li bir zenciye sorunuz, onun için
güzel: siyah yağlı bir deri, batık gözler yayvan bir burundur. Şeytana sorunuz size güzelin bir çift boynuz dört tırnakla bir kuyruk olduğunu söyleyecektir. Nihayet filozoflara danışınız, size saçma sapan sözlerle cevap vereceklerdir. Onlara öz güzelliğin asıl numunesinde Tokalona uygun bir şey
lazımdır".
Platinus'a göre güzel: Kısımlarla bütünün bağlanışıdır.
Güzel ve güzellik kavramı hakkında çok şey söylenebilir. Konuyu dağıtmamak için bu konuya yönelmiyeceğim.
Nazoplasti de : Profifin değerlendirilmesinde yüz ve burun oranı mühimdir.
Alın, burun ve çene total yüzün üçtebir,lerini teşkil eder.
Alın : Saç çizgisinden burnun üst ucuna kadar olan kısımdır.
Burun : Burnun üst ucu ile alt ucu arasıdır.
Çene : Burnun ait ucu ile çene ucu arasıdır.
Çene bölümü normalde diğerlerinden
bul edilebilir. Ora! cerrahlar, kulak noktası
horizontal çizgiye, göz noktasından çizilen
dan bu vertikai çizgiye çizilen paralel çizgi
alanı olarak kabul ederler.

5-10 mm daha uzun olarak kaile göz noktası arasını birleştiren
vertikal çizgi ile nasion noktasınarasında kalan bölgeyi çene profil

Bu alanın ön ve arkasında kalan çene ileri çene veya kısa çene olarak
kabul edilir ve değerlendirme yüz görünümünün düzeltilmesinde büyük rol
oynar.
Burun şekli profil açıları ile de değerlendirilir:
Bu açılar bir gönye veya bir profilometre ile ölçülebilir.
Alın ve çene çizgisi ile burun sırtı çizgisi arasında kalan açı : 30 derece
olarak kabul edilir. 7 derecelik bir fark normal kabul edilir. Bu açı 37 dereceden büyük olduğu zaman burun normal değildir.
Burun ucu açısı veya septodorsal açı : Bu açı burun sırtı çizgisi ile
kolumella arasında kalan açıdır. Normalde tahmini olarak 75 derece kabul
edilir.
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Nazolabial açı : Kolumella çizgisi ile üst dudak çizgisi arasında kalan
açıdır. Normalde 90 derecedir. 120 dereceye kadar normal kabul edilebilir.
Birçok plastik cerrah bu değerlendirmelere dayanarak ameliyatı planlar. Bunlara yardımcı olarak, mülajlar, alçı kalıplar, profesyonel fotoğraflar
kullanılabilir. Mülajlar, alçı kalıplar ve modeller burnun ve profilin değerlendirilmesinde çok kere yetersiz kalırlar. Bir rinöplastmin sonucu alçı kalıbı
traş etmekle veya rendelemekle gösterilemez. Profilometrik analiz sadece
ossöz ve dental yapıyı değerlendirir konuyu tabii takdimde işe yarar. Profesyonel fotoğraflar, renkli slide'ler kanaatimizce hepsinden daha iyi bir yardımcıdır. Fotoğraflar uniform resim , alacak şekilde çalışılmalıdır. Sağ, sol
profil burun delikleri görülecek şekilde alt çekim fotoğraflar ameliyat öncesi
ve ameliyattan en az bir ay sonra mutlaka çekilmelidir.
Yüz yapısı -. Yuvarlak oval, dörtköşe ve üçgen tiplerden biri olarak karşımızdadır.
Genellikle yuvarlak yüzlerde : Yukarı dönük kısa burun daha atraktiftir.
Oval yüzler için ise : Slendr düz bir burun daha iyidir.
Dörtköşe yüzlerde : Kalın kuvvetli bir burun tipi daha uygundur.
Üçgen yüzlerde : Çok kere augmentasyonu gereklidir.
Burnun şekli düşünülürken vücut yapısıda düşünülmelidir. Burnun tipi
genel esaslara uyularak tesbit edildikten sonra rinoplasti için müracaat eden
hastanın muayenesine geçilmelidir.
Her çeşit cerrahide olduğu gibi rinoplastinîn de birtakım tehlikeleri
komplikasyonları, problemleri mevcuttur. Şüphesiz bu bölüm cerrahide arzu
edilmeyen ekseriya üzerinde durulmaktan dahi kaçınılan bir bölümdür.
Bugün estetik rinoplasti; konu ile yakın ilgisi olsun veya olmasın hemen her eli bıçak tutanın yapmak istediği, yapmaya kalkıştığı bir konu durumundadır. Rinoplastide yüzde yüz mükemmel neticeye ulaşmak bu konuya kendini adamış plastik cerrahların bile çırpındığı bir durumdur. Rinoplastiye girişen her cerrah tekniklerin her çeşidini ve bütün variasyonlarını bilmek mecburiyetindedir.
Birçok fena yapılmış rinoplasti, teknik hatalardan lüzumsuz müdahalelerden veya gerekli temel prensiplerin İyi anlaşılmış olmamasından ileri gelmektedir. Safian, rinoplasti yapan cerrah hasta olmayan dokularla uğraşmaktadır. Büyük bir burnun anatomisi İle küçük bir burnun anatomisi arasında burnu teşkil eden parçaların şekil ve boyutlarındaki fark hariç hiçbir
ayrıcalık yoktur, demekte ve gerçeklere dayalı olarak çalışıldığı takdirde postoperatif komplikasyon ve problemlerin bir çoğunu ortadan kaldıran üç ana
kaideyi ileri sürmektedir:
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Kaide 1 : Burnun normal anatomisini veya onun ana komponentlerini
asla değiştirmeyiniz. Bu parçaların birinin veya hepsinin boyutlarını küçültebilir, şekillerini değiştirebilirsiniz ancak on- lardan herhangi birini totai olarak çıkarmamalısınız.
Kaide 2 : Burnun dış tarafı cilt ile Örtülüdür ve bu dış kısım muko veya
muko kutanöz membranla sınırlanmıştır. Bunların komşuluklarının anatomik durumu asla bozulmamalıdır. Yani burun
cildi ve onu sınırlayan membraniar asla karşılaştırılmamalıdır. Bu iki yapının teması yapışıklıklar meydana getirecek ve
evvelce mevcut olmayan çentiklerin meydana gelmesine sebep olacaktır.
Kaide 3 : Burnun kıkırdaklarım asla tahrip etmeyiniz, aîar kıkırdakların
ezilmesi veya morselizasyonu burun ucunun anatomik bozukluğuna sebep olacak ve birinci temel kaide bozulmuş olacaktır. Dikkat edilecek olursa bu üç kaide burnun şekil ve boyutlarında yapılacak değişiklikleri sınıflandırmıştır. Bu kaidelere uyum postoperatif birçok komplikasyonları önler.
Estetik rinoplastinin hedefi yüzün diğer özellikleri ile harmoni teşkil
eden bir burun elde etmektir. Bu hedefe varışta noksanlık, preoperatif, operatif ve postoperatif periodlarda herhangi bir yerde yapılan bir yanlış sebebi
ile husule gelir.
Preoperatif periodda iyi bir araştırma sonucu bazı rinoplasti namzetlerinin eliminasyonu mecburiyetini ortaya çıkarabilir, Bir kişi, size burnundaki kusurların düzeltilmesi için müracaat ettiğinde, öncelikle şu sekiz ana
soru sorulmalı -ve cevaplar dikkatle kaydedilmelidir.
1 — Problem nedir? Burnunuzu neden ameliyat ettirmek" istiyorsunuz?
Bu soru hastanın kişiliğini, kendi hakkındaki görüşlerini makuliyet derecesini, ameliyata bakışım açıklayacaktır.
2 — Büfnunuz hiç kırıldımı? Kırıldı ise daha önceki kaza hakkında bilgi ve rontgenolojik durum tesbiti (bunlar yapılacak işlemler ve kanuni yönden gereklidir).
3 — Burnunuzda nefes alma zorluğu gibi herhangi bir fizyolojik prob-

lem varmı? Norma! nefes alabiliyormusunuz, burun kanaması varmı? Herhangi bir allerjik durumunuz varmı, sık sık nezle olurmusunuz gibi sorularla hastanın bu yönü iyice deşilmeiidir.
4 — Burnunuzda ağrı varmı? Buna cevap eğer evet ise, dikkatle sorular sorulmalı, çünkü kronik burun ağrısı çok nadiren fiziki sebebe bağlıdır.
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Hastanın psikiatrik problemleri olduğunu düşündürmelidir. İleride problem
doğurabilir.
5 — Daha önce burnunuzu ameliyat ettirmek için herhangi bir doktora
gittiniz mi?
Bu soru yine postoperatif memnuniyet ve medikolegal durum için gereklidir.
Doktora, doktorlara karşı kişiliği ortaya çıkarır.
6 — Genel sağlığınız nasıl? Sistemlerin durumunu, kullandığı ilaçları,
sedatif ve anestetik ilaçların kullanılmasına yön verir.
7 — Burnunuzda ne yapılmasını istiyorsunuz? (Hastanın arzusunu belirtir, arzusu akla uygunmudur)
8 — Ameliyat hakkında size söylediklerimi iyice anladınızmı? Hastaya
bu soru bütün işlem ve muayeneler tamamlandıktan sonra sorulur. Hastaya
genel anlamda yapılacaklar ve olacaklar korkutmadan anlatılmalıdır. Bu soru müdahale ve tedavide itirazları ortaya çıkarır. Ve hasta olacakları bildiğinden daha az problem çıkarır.
Bütün bunlardan sonra nazoplasti için müracaat eden hastanın muayenesine geçilir, e'xternal ve internal muayene dikkatle yapılıp kaydedilmelidir.
External Nazal Muayenede :
Deri, external kemikler, external kıkırdaklar ve burun delikleri incelenmelidir. Taze ince bir deri gayet iyi sonucun, kalın sebase deri fena sonucun habercisidir. Elastik olmayan yaşlı deri küçülen nazal yapıya uyamıyabilir. Cerrah derinin ince veya kalın oluşuna, mobil veya yapışık oluşuna göre alınacak neticedeki dereceyi mutlaka hastasına söylemelidir. Cerrah ustalaştıkça, tecrübe sahibi oldukça, kendinden emin oldukça bunu rahatlıkla
söyler. Çünkü menfati gereğidir.
Profilden ve dorsumdan kemiklerin genişliği, yaygınlığı ve eğriliği tesbit edilmeli ve kaydedilmelidir.
Yine external görüşle :
Lateral kartilajların genişliği,
Osteokartilajinö bir hump olup olmadığı,
Kartilajinö deviasyon varmı,
Alar kartîlajın şekil ve hacmi nasıl,
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Medial kurura, kolumelia kısamı yüksekmiş.

,

Alaada bir kavislenme varmı,

.<■ jor.
SOS'

Alar duvarlar kalırımı veya sallanır durumdamr, r
Burun delikleri eşitini, yayıkmı, darrriı, ğenişmi? Vertıkaİ^ olarâ£|f:
■ ■ sn rss?
uzunmu, kısa mı?
tesbit edilmeli ve kayıt edilmelidir.
İnternal Nazal Muayene :

I

Bu muayene bir spekulum ile ve iyi bir aydınlatma ile yapılmazdır.
— Hastanın normal ve zorlamalı teneffüsü kontrol edil mel if’ıbîr iMruh
deliği hafifçe bastırılıp kapatılarak diğer taraf kontrol edilmeli her noâfrflden geçen havayı rinometer ile kontrol çok kere gerekmeze s
Set;;
— Alt ve orta konkaların durumu, konkaların köşe ve alt kısım mukozalarının durumu, rengi, ödem, kabuk, iltihap, şinesi, metaplazi bakfmınÖap
incelenmeli ve kayıt edilmelidir. Allerjik rinit parlak, mavimsi, cıvık bir membran ve berrak bir ifrazat gösterir. Buna çok dikkat gerekir. Allerjik, rinit
mevcutsa operasyondan sonra teneffüs zorluğu problemleri'olabilir. Nazal
mukozanın ilk muayenesinden sonra % 2 lik efedrin veya dlğe? töpikâl aekonjesyonel ajanlar buruna tatbik edilmeli mukozanın büzülmesi görülmelidir. Allerjik hastalarda % 4-10 luk kokainli tamponman gerekebilir^ Şuna
rağmen de mukozal büzülme olmazsa bir allerji uzmanı veya K.B.B. uzm^pı
ile konsültasyon yapılmalıdır. Mevsimlik allerjisi olan hastalar tıbbk konfıpl
altında veya allerjik durum geçtikten sonra ameliyat edilmelidir*, Eğer mutlaka nazoplasti gerekiyorsa pre ve postoperatif sistemik. steroid tedaviye tabi tutulmalı.
Mukoza büzüldükten sonra : Polip, ülserasyon, şinesi, nedbe olup olmadığı dikkatle kontrol edilmeli bu arada kartilajinö veya ossöz şeptaZ deviasyon olup olmadığı septum defekti olup olmadığı İncelenmelidir. ~ :
—- Anterior nazal spin, maksiîler kret, vomer, etmöidin vertikal Marfıinası ve nazal dorsum osteokartilajinö birleşimleri bilhassa inçelenmeli^ve durumları tesbit edilmelidir.
Nazoplasti için muayenelerden sonra çene ucunun, üst dudak üst kısmının düzeltilip düzeltilmemesinin gerekip gerekmediği veya bir pröföloplâsti
gerekip gerekmediğine karar verilmelidir.
- a
er
Bundan sonra hastanın genel durumu dikkatle İncelenmelidir. Cerrahi
müdahaleye kontrendikasyon teşkil eden hastalıkları (kardiovasküler "hastalıkları, kanamaya istidat, dia bet v.s.) olanlar ameliyat edilmezler. Bu konuda
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çok dikkatli olunmalıdır. Hastalar ameliyat olmayı çok arzu ettikleri için hastalıklarını saklayabilirler. Ameliyat öncesi sorulmasını önerdiğimiz sorularlada kısmen belirginlenen hastanın ruhsal durumunu incelemek çok mühimdir. Şüpheli kişileri mutlaka bir psikiyatrisi görmelidir. Hasta kendisine ne
yapılabileceğini bilmelidir. En iyi neticeleri beğenmeyen birçok hasta vardır.
Bazı hastalar en ufak kusurlar için ileri derecede rahatsız olurlar. Ufak arı
zaların bir süre sonra kaybolacağı bildirildiği halde bunu kabul etmeyenler
çoğunluktadır. Famon bu tip hastaları, hipoestetik reaksiyonlular orthoestetik reaksiyonlular, hiperestetik reaksiyonlular para estetik reaksiyonlular olmak üzere gruplara ayırılmıştır. Paraestetik reaksiyonlular trajik vakalardır.
Bugün doktorundan memnun olmamış hasta nadir olmamakla beraber
henüz Türkiye’de kanunî çatışma, mahkeme olayları çok şükür yaygın değildir.- Gerekli kayıtların dikkatle tutulması bugün ve yarın için şarttır. En
ufak müdahalelerde dahi durum dikkatle bütün teferruatı tesbit edilmelidir.
Hastaların ameliyat öncesi fotoğrafları ve gerektiğinde röntgenolojik tetkikleri mutlaka yaptırılmalıdır. Toplanan bulgular bilmecenin bölümleri gibi yerlerine yerleştirilerek bir bütün oluşturulur. Elde edilen bulgular sonuca varmak için yeterli ise mesele kalmaz; eğer değil ise aklın kullanılması gerekir.
Her bulgu ölçülmeli biçilmeli önemli ilişkiler ortaya konmalıdır. Ondan sonra bir yol çizilmelidir.
Burun şekil bozukluklarının pek çoğu tecrübesiz cerrahlar için mimarî
tuzaklar taşır. Bu tuzakların keşfinde düşülen hatalar başarıyı önler. Bu tuzaklar; eğimli alın, nasofrontal açının yokluğu, nasal kemiklerin genişliği,
kalın septum, kabarık yada çökük lobül, kısa yada retrakte kolumella, üst
dudağın-: kısa yada uzun içeriye dönük olması, çenenin Öne çıkık yada geride
olması, deri altı dokuların hipertrofisi olarak sıralanabilir.
Özenli hasta bakımı ve yöntemlerdeki gelişmelere rağmen, ödem, ekimoz, tekrarlıyan kanamalar, mimiklerde bozulma cerrahın kontrolü dışında
halâ ortaya çıkmaktadır. Sekonder şekil bozukluklarına yol açan yara iyileşmesine ait bozukluklar; konnektif doku birikimi, ileri derecede kontraksiyon
ve periostal proliferasyonlar olarak sıralanabilir.
Bazen ameliyat sonunda çok güzel duruma gelen ve güzel bir görünüm
veren burun birkaç ay sonra hoşa gitmeyen bir duruma gelebilir. Bu tehlikelerden korunmak için dokuların travmaya verdikleri anormal cevaplar hakkında daha çök şeyler bilmemiz öğrenmemiz gerekmektedir. Bu etkenler tamam ile anlaşılıncaya kadar hatalı iyileşme tehlikesi her plastik cerrahın başı. üzerinde Demoklesin kılıcı gibi sallanmaya devam edecektir.
Rinoplastide uygulandığı gibi bir dokunun çevresinden ayrılması, inflamasyon ve onarım procesi ile sonuçlanacaktır. Bilindiği üzere inflamasyon
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İokal hasarın -yayılmasını engellemeye yönelik bir hemostaz türüdür. Lokal
bir olay olmayıp organizmanın tümünü ilgilendiren genel bir reaksiyondur.
İnflamasyon iki safha gösterir;
1 —- Eksüdasyonla ortaya çıkan "savunma safhası"
2 — Fibrosiz ile ortaya çıkan "onarım safhası"
1 — SAVUNMA SAFHASI : Bu safhada hasara uğrayan hücreler muhtemelen polipeptid şeklinde maddeler açığa çıkarır. Mononukleer lökosit, histamine benzer maddeler (v.s.) hidrojen iyonu konsentrasyonunun değişme
si İle bu maddeler kapilierlerde dilatasyona ve permeabilite artmasına sebep olur. Böylece lökosit migrasyonu ve hyolurinidas yapımı başlar ve sonunda hasarlı bölgedeki dokular geçirgen bir jel durumuna gelir. Su, elektrolitler, kolloidler, plasma, proteinler ve hücreler o bölgeye hızla dolarlar.
Aynı zamanda irritan ajan, lenfatik blokaj, trombüs ve fibrin ağı ile lokal ize
edilir. Eğer ajanın toksisitesi fazla ise onarım sekeüi, az ise sekelsiz oluşur.
2 — ONARIM SAFHASI : Onarım ve skar formasyonunu yönlendiren
olayları doğru olarak açıklamak zordur. Onarım, yeni kan damarları ve bağ
dokusu hücrelerinin fiksasyonu; ile oluşur. Yeni kan ve lenf damarları luplar
halinde oluşmaya başlar. Bu lııpiarın şekillenmesinden sorumlu olarak çeşitli
teoriler ortaya atılmıştır. (Kan basıncında artma, doku metabolizmasında
artma, kan hacminde artma) fibröz doku hücrelerinden prolifere olan fibroblastlar yaralı alana taşınır. Bu hücre grupları diziler oluşturur, zamanla
gelişen damarların çevresini sarar. Yaralı dokunun içini doldurarak hasarlı
ve ölü dokunun yerini alır. Böylece skar dokusunu oluşturur. Zamanla fibröz
dokunun bir bölümü absorbe olur. Bu absorbsiyon Wolf kanunlarına uyar.
(Rejenere olan, yada transplante edilen dokular ancak fonksiyon yaparlarsa
varlıklarını sürdürürler) eğer fazla miktarda fibroplazi olmuşsa reabsorbsion
yeterli olmaz. Skar sabitleşir.
Erken ve iyi şifa sağlamak için, ameliyat travması minimum derecede
tutulmalı hematomlara sebep olunmamalı veya hematomlar boşaltılmalı, yaraya mümkün olduğu kadar az yabancı madde konmalıdır. Sık pansuman değiştirilmemelidir. Pansumanların sık değiştirilmesi bağ dokusunda arttırıcı
etki yapar. İlk pansuman 4-5 günden önce yapılmamalı, gerginlikten kaçınılmalıdır.
Postoperatif gelişmelerden; Ödem, ekimöz ve hemorajı çeşitli derecelerde olarak kaçınılmaz olaylardır. Birde bunlara ilave olarak haftalarca süren, hastayı anoksi hatta şoka götüren ağır kanamalar çok nadirde olsa ciddî
bir durum "olarak ortaya çıkarlar. Bunların tedavisi, kesin kararlılik, iyi bîr
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anatomi bilgisi ve sabırdır. Daha önceden de anlatıldığı gibi ameliyattan önce
gerekli incelemeler yapılarak ameliyattan sonra kanama olasılığını azaltmak
gerekir. Hemorajik diatezli hastalar, ailede kan diskrazili kişiler, varisliler,
anjiomlular, burun mukozasında ülseri olanlar, polipi olanlar, herediter hemorajik telenjektazisi, mevsimlik allerjisi olan hastalar tıbbi kontrol altında
veya atlerjik durum geçtikten sonra ameliyat edilmelidir. Eğer mutlaka nazoplasti gerekiyorsa pre ve postoperatif sistemik steroid tedaviye tabi tutulmalı.
Mukoza büzüldükten sonra : Polip, ülserasyon, şinesi, nedbe olup olmadığı dikkatle kontrol edilmeli bu arada kartilajino veya ossöz septal deviasyon olup olmadığı septum defekti olup olmadığı incelenmelidir.
— Anterior nazal spin, maksillar kret, vomer, etmoidin vertika! laminasi ve naza! dorsum osteokartilajino birleşimleri bilhassa İncelenmeli ve durumları tesbit edilmelidir.
Nazoplastİ için muayenelerden sonra çene ucunun, üst dudak üst kısmının düzeltilip düzeltilmemesinin gerekip gerekmediği veya bir profiloplasti
gerekip gerekmediğine karar verilmelidir.
Rinoplastik ameliyatlarından sonra kaçınılamayan teknik arızalar dışında komplikasyon çok azdır. Bu şüphesiz kİ dikkatli bir planlamaya, atravmatik bir tekniğin uygulanmasına ve antibiotiklerin profilaktik olarak kullanılmasına bağlıdır. En çok rastlanılan komplikasyonlar:
Postoperatif Ödemin Çok Yavaş Absorbsiyonu :
Genellikle burunda ve göz kapaklarında husule gelen ödem ve şişlik
ilk 2 - 3 günü azami seviyededir. Bünyeye göre değişik olmak üzere yavaş yavaş azalmak üzere 2 haftada asgari seviyeye iner. Ameliyattan 15 gün sonra
sargılar tamamen açıldığında hemen daima az da olsa şişlik mevcuttur. Bu
şişlik bazen uzun süre devam edebilir. Bu devre içerisinde burun ve civarının mimik kasları
inaktiftir. Buryh buruşturma hareketleri yapılamaz.
Şişliğin inmesinde gecikme reaksiyonel olduğu gibi, küçük enfekte hematomların mevcudiyetinden dolayı da olabilir. Bu sebepten antiblotik tatbiki uygun
olur.
Kanama :
Postoperatif aşırı bir kanama çok kere görülmez. Rhinoplastide bütün
ön ve arka septum rezeksiyonlarında endonazal kanama olur. Fakat aşırı olmaz. Şayet kanama fazla ise tazyikli ve uzun süre devam eden tamponman
gerekir. Vomer’den gelen fazla kanamalarda bazen nazofarinksin Belloc Tam18

ponmanı gerekebilir. Tekrarfıyan fazla kanamalarda ise, internal maksiller arterin ligatürü Seiffert'in gösterdiği şekilde uygulanabilir.
Preoperatif hazırlıkta hyolurinidas enjeksiyonunun şişlik ve kanamayı
azaltıcı tesiri kabul edilmektedir. Aynı şekilde postoperatif olarak artan bir
şişlik olduğu durumlarda subkutan olarak lateral nazal duvara ve alt göz
kapağı yanına küçük dozlarda hyolurinidas enjeksiyonu fayda sağlar.
Postoperatif kanamayı azaltmak için K ve C vitaminleri ve diğer kan
durdurucular verilir. Uzun süren postoperatif şişliklerde Ersner’in tavsiye
ettiği infraruj tatbik edilebilir. Derinin uzun süre şiş kalmasıyla bilhassa kıkırdakları örten kısımda kan sirkülasyonunun değişmesinden dolayı burun
sırtı ve burun ucu kırmızı veya mavimsi bir renk alabilir. Bu renk değişmeleri kışın yaza nazaran daha barizdir. Kan deveranı bozuk kişilerde ameliyatın yazın veya ilkbaharda yapılması tercih edilebilir. Birkaç kere burun ameliyatı olmuş olanlarda bu lokal sirkülasyon bozuklukları daha barizdir. Normal olarak cerrahi müdahale görmüş burunlar 6-8 haftada normal hacmini
alırlar. Çok nadiren infiltratif şişlikler burun sırtında aylarca kalabilir ve sonradan çıkarılmaları mutlaka gereken fibröz doku formasyonu husule gelir.
Safian’ın müşahadelerine göre bu arzu edilmeyen neticeye % 8-10 vakada
rastlanılmaktadır.
Enfeksiyon Komplikasyonu :
Postoperatif enfeksiyon çok nadirdir. Enfeksiyon ekseriya transfiksiyon
ensizyonları boyunca konulan sütürler üzerinde görülebilir. Kolumelladaki
hakiki fronküller buradan meydana gelir. Eğer sütürler kontrol edilip enfekte
olanlar alınmazsa kolumella kaidesinde enfeksiyon kendini gösterir.
Rhinoplastiden sonra, burun tamponmanlarından
nüzit görülebilirsede çok nadirdir.

dolayı, sekonder si-

Greftlemelerden sonra postoperatif enfeksiyon nadir olarak görülebilir.
Netice olarak rhinoplastik enfeksiyonlar dikkatle gözlenmelidir. Rezolüsyon
olurken lokalizasyonu beklenmelidir. Süpürasyon olursa endonazal yoldan
direne edilmelidir. Biz 1000’i aşkın vakada 2 defa direnaj yapmak mecburiyetinde kaldık ve 2 günde enfeksiyon önlendi.
Kalıplamada Yapılan Aşırı Basmcıa Ait Komplikasyonlar :
Kalıp veya flasterlerin yanlış veya fazla bastırılması sonucu burun derisinde nekrozlar veya burun ucu etrafında yada frontal proseslerin kenarları
boyunca küçük veya büyük yaralar husule gelebilir.
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Sekonder Travmalara Bağlı Koplikasyonlar :
Ameliyat olmuş burunların sargılı iken veya sargı çıkarıldıktan sonra
bir yere çarparak sekonder bir travmaya maruz kalmaları çok nadir bir olay
değildir. Tabiidir ki travmanın şiddetine göre yapılanlar bozulacak istenilmeyen birçok durumlar ortaya çıkacaktır. Burun ameliyatı olanlar en az 1-2
ay çok dikkatli olmalı, darbelerden sakınmalıdırlar.
Flaster Allerjisine Bağlı Komplikasyonlar :
Allerjîk bünyeli kişilerde kalıplamalar esnasında sıklıkla görülür. Bilhassa fena kaliteli flasterler daha çok sebep teşkil eder. Aîlerjik durum dikkatle izlenmeli, gerekli tedbirler alınmalıdır.
Sütürlere Bağlı Komplikasyonlar :
Rhinoplastiden 10-15 gün sonra görülen enfeksiyonlar ekseriya unutulmuş sütürlerden dolayıdır. Sütürler alınırken tamamen çıkarılmasına azami
itina gösterilmelidir.
Burun Cildinin Kemiğe Yapışıklıklar Göstermesi Komplikasyonları :
Burun kamburunun rezeksiyonunda gerekenlere tam riayet edilememiş
ise burun sırtının bazı yerlerinde derinin iskelet yapıya yapışıklığı postoperatif 15-20 gün sonra görülebilir. Günde birkaç kere yapılacak burun masajları ile ekseriya birkaç haftada bu yapışıklıklar giderilebilir.
Alt Göz Kapaklannda Pigmantasyon Komplikasyonu :
Bazen burun ameliyatlarından birkaç hafta sonra burun yan duvarında,
bilhassa iç kantus medialinde ve alt göz kapağında hafif pigmantasyonlar
olabilir. Hastalar gözlerinin etrafındaki bu kararmadan şikayetçi olmaktadırlar. Mc, Gregor’a göre bu pigment artması zeytin renkli esmerlerde çoklukla
görülmektedir. Pigmantasyon çok yavaş olarak azalır, bazen devamlı olarak
kalır.
Diğer Komplikasyonlar :
Safian’a göre; rhinoplastiden sonra :
— Burun ucunda şişme,
—-Burun ucunun düşmesi,
20

— Burun delikleri kenarlarının retraksiyonu hemen daima ortaya çıkan
hadiselerdir. Grignon, bu değişikliklere kontrol edilemeyen komplikasyonlar
ismini vermektedir.
Burun ucunun düşmesi sebepleri ise, burnu kısaltmak ve burun ucunu
kaldırmak için tam bir dekolman yapılmadan sadece septal kıkırdağa yapılan bir kesimle transfiksiyon yapma sonucu, alar ve lateral kıkırdakların yeni
şekle uydurulmamaları ile birbiri üzerine binerek devamlı itme yapmaları
sonucu, kolumella destekleri (medial kuruş, lateral kuruş ve lateral kıkırdak)
arasındaki fibröz bağlantıların bozulması sonucu alt lateral kıkırdağın tam
olarak çıkarılmasında burun desteğinin bozulması sonucu septumun membranöz kısımdaki nedbenin kontraksiyonu ve konuşma, gülme esnasında dudak adelelerinin çekmesi sonucu olarak izah edilebilir.
Burun ucu cerrahisindeki inceliklere tam riayet ve biraz fazlaca kaldırma bu postoperatif düşmeyi ekseriya karşılar.
Burun delikleri kenarlarının retraksiyonu ise, müşahadelerimize göre
uygun olarak yapılan rhinoplastilerden sonra en az görülen komplikasyondur. Vestibüle yapılan ensizyon kenara çok yakın olarak yapılmazsa bu komplikasyondan sakınılmış olunur. Alt lateral kıkırdakları örten derinin dekolmanı esnasında gereksiz işlemler sonucu olarak vestibüler kenarda husule
gelen küçük yırtıkların bilahare nedbeleşmesi sonucu birtakım kontraktürler
husule gelebilir.

SUMMARY
Problems, Other Than Application Mistakes, After Rhînoplasty

Rhinoplastîc Surgery, as any other surgical intervention, has its special hazardeous
points and complications. These two aspects of surgery are usually the least. Emphasised
and almost purposelly avolded.
İn this article; the problems that are encountered after rhinoplastic surgery, which
are not due to aplication mistakes are examined,
Special point in nasal anatomy, relation of the nose to total morphology of the face,
some pithfalls in external and internal examination and their importance in selectîon of
appropiate technical approches are stressed.
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