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ÖZET
Komisürlerin çeşitli kazalar ve operasyonlarla zedelenmesi, 
ağız açıklığım küçülterek mikrostomi deformitesine yol açar. 
Estetik ve fonksiyonel problemlere yol açan bu deformitenin 
tedavisinde en önemli prensip, eğer mümkünse, Önlenmesidir. 
Mikrostomi deformitesinin tedavisi için çeşitli yöntemler 
bildirilmiştir Bu makalede, 2001-2003 yıllan arasında çeşitli 
etiyolojik nedenlere bağlı gelişmiş mikrostomi şikayeti ile 
kliniğimize başvuran dört kadın ve iki erkek hastanın 
Converse-Kazanjian komisüroplasiisi ile tedavilerinin erken 
ve geç dönem sonuçları sunulmuş ve bu tekniğin genel 
prensipleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelim eler: Mikrostomi, Converse-Kazanjian 
komisüroplasiisi

HASTALAR VE CERRAHİ TEKNİK
Hastalar
200U 20003 yılları arasında, dört bayan ve iki erkek 

hasta, değişik etiyolojik nedenlere bağlı gelişen mikrostomi 
şikayeti ile kliniğimize başvurdular. Hastaların yaşları 38 
ile 66 arasında değişiyordu. Bütün hastalarda mikrostomi, 
Converse-Kazanjian tekniği ile yapılan komisüroplastiier 
ile onarıldı (Şekil 1, Şekil 2). Hastalar 6 ila 12 ay arasında 
değişen takip sürelerince izlendi. Preopcratif dönemde, 
erken postoperatif dönemde (operasyondan hemen sonra) 
ve geç postoperatif dönemde (operasyondan altı ay sonra) 
ağız normal pozisyonda iken ağız genişlikleri ölçüldü ve 
operasyon sonrası normal ağız genişliğinin elde edilip 
edilmediği ve bu mesafenin geç dönemde de korunup 
korunmadığı “çoklu karşılaştırma testi” ile araştırıldı 
(Tablo 1, Tablo2).

Cerrahi Teknik
Yeni kom isürlerin pozisyonu, biiateral olarak 

pupillerdeu geçen vertİkal çizgilerde olacak şekilde 
ayarlanır. Daha sonra bu noktalar alt ve üst verniilyon
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hatları ile birleştirilir. Oluşan üçgen bölge oral mukozaya 
kadar eksize edilir. Mukozada yapılan insizyonlarla 
süperior, inferior ve geniş tabanlı lateral mukoza Hepleri 
hazırlanır. Süperior ve inferior mukoza Hepleri ile süperior 
ve inferior vermilyon kenarları oluşturulurken, lateral 
mukoza flebi ile yeni komisür oluşturulur (Şekil 3).

SONUÇLAR
A ltı ila 12 ay arasında değişen takip süreleri 

boyunca, b ir  hasta  d ışında, doku la rda  ödem , 
kon trak tü rün  re lapsı ve mukokutanÖz b ileşkede 
d ü zen siz lik  g ib i herh an g i b ir kom p lik asy o n la  
karşılaşılm adı. Sadece b ir hastada geç dönem de 
mukokutanÖz bileşkede düzensizlik gözlendi (Şekil İD). 
Hastaların erken postoperatif ve geç postoperatif ağız 
genişlikleri arasında istatistiksel olmak anlamlı bir fark 
b u lunm azken  (p> 0 .05 ), her iki g rup ta  da ağız 
g en iş lik le rin in  p e o p e ra tif  ağız g en işlik le rinden  
istatistiksel olarak büyük olduğu gözlendi (PO.OOl), 
(Tablo 2), (Şekil 4).
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Şekil 1 A; Alt dudaktan tümör eksizyonu sonrası gelişen mikrostominin preoperatif görünümü; B: Converse-Kazanjian tekniği ile 
komisüroplasti yapılan sol komisürün sağ komisür ile intraoperatif karşılaştırılması; C: Bilateral komisürotomi sonrası erken postoperatif 
dönem; D: Altı aylık geç postoperatif dönemde mukokütenöz bileşkede düzensizlik deformitesi dikkati çekmekte.

Şekil 2A: Alt dudak orta bölgesinin habitual olarak ısırılması sonucu gelişen ülserin sekonder iyileşmesine bağlı geiişen mikrostominin 
ağız kapalı iken preoperatif görünümü; B: Ağız açık iken preoperatif görünüm; C: Alt dudak orta bölgesinde bulunan skar dokunun 
eksizyonu sonrası Z-plasti ile onarımı ve Converse-Kazanjian tekniği ile yapılan bilateral komisüroplasti sonrası erken postoperatif 
görünüm; D: Altı aylık geç postoperatif görünüm.
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Şekil 3: Converse-Kazanjian tekniği ile ağız genişliğinin uzatılması ve komisürlerin restorasyonu; A: Preoperatif planlama; B: Skar 
dokusunun eksizyonundan sonra oral mukozanın ve mukoza insizyonlarının görünümü; C: Oral mukoza insizyonu ile süperior, 
inferior ve1 iateral mukoza fleplerinin görünümü; D: Mukoza Heplerinin yerlerine adaptasyonu ile komisürierin restorasyonu.

Şekil 4: Hastaların erken postoperatif dönemde elde ettikleri ağız açıklıklarını 
geç postoperatif dönemde de korudukları istatistiksel olarak gösterildi.
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Tablo 1: Hasta özeti (E: Erkek, K: Kadın)

Yaş 
(yıl) ve 
cinsiyet

Etiyoloji Preoperatif 
ağız açıklığı 
(mm)

Postoperatif 
erken dönem 
ağız açıklığı (mm)

Postoperatif 
geç dönem 
ağız açıklığı (mm)

Cerrahi
Yöntem

Komplikasyon

56, K Alt dudaktan 
kitle eksizyonu

44 60 59 Converse 
Kazanjian 
tekniği ile 
bilateral 
komisürotomi

Mukokutanoz
bileşkede
düzensizlik

60, K Alt dudaktan 
kitle eksizyonu

43 60 60 Converse 
Kazanjian 
tekniği ile 
bilateral 
komisürotomi

Yok

60, K Alt dudak 
orta bölgesinin 
habitual olarak 
ısırılmasına bağlı 
olarak gelişen 
ülserasyonun 
sekonder iyileşmesi

42 61 60 Converse 
Kazanjian 
tekniği İie 
bilateral 
komisürotomi

Yok

40, E Alt dudaktan 
kitle eksizyonu

44 60 60 Converse 
Kazanjian 
tekniği iie 
bilateral 
komisürotomi

Yok

42, K Skleroderma 48 64 63 Converse 
Kazanjian 
tekniği iie 
bilateral 
komisürotomi

Yok

66, E Alt dudaktan 
kitle eksizyonu

40 58 58 Converse 
Kazanjian 
tekniği ile 
bilateral 
komisürotomi

Yok

Tablo 2: Hastaların ağız genişliklerinin istatistiksel analizi

Ortalama ±  Standart Median P

Preoperatif Dönem 43. 50 ± 2.66 43. 50 P<0.01
Erken Postoperatif Dönem 60. 50 ± 1.97 60.00 P>0.05
Geç Postoperatif Dönem 60. 00 ± 1.67 60. 00 P>0.05

TARTIŞMA
Değişik yaşlarda, farklı etiyolojik nedenlere bağlı 

olarak gelişebilen m ikrostom i deform itesi, estetik 
sorunların yanında, konuşmada zorluk, beslenme, diş 
p ro tez le rin in  y e rle ş tir ilm e s i, ağız tem iz liğ in in  
sağlanmasının güçleşmesi gibi fonksiyonel problemlere 
de yol açmaktadır2’4'6,

Dudak komisürlerinin rekonstrüksiyonu için çeşitli 
cerrahi yöntem ler tanım lanm ıştır 9-11, Genel olarak 
cerrahi seçenekler arasında, z-plastiler, deri greftleri, 
kom isürotom iler, lokal, nazolabial ve dil flepleri

sayılabilir 3J2~14.
K azanjian ve R oopenian, kom isürün 

açılmasından sonra oluşan defektin ilerletme 
flebi ya dabukkal mukozal transpozisyon flebı 
ile onarılması yöntemini tarif ederken, Gilles 
ve Millard vermilyon ilerletme Heplerinin Z- 
p las ti ile k o m binasyonu  yön tem in i 

önerm işlerdir 7. A nderson b ipediküllü  verm ilyon 
transpozisyon flebini kullanırken, Jackson aynı amaçla 
iki adet “rhomboid” şekilli mukozal rotasyon Heplerini 
kullanmıştır 15A  Yakın zamanda klasik yöntemlerin 
değişik modifikasyonları da kul 1 anı İm akt a-d ır2-3.

D ieffenbach , bu  bö lgedek i skar dokusunun 
eksizyonunu takiben rekonstrüksiyon için süperior, 
in ferİor ve la tera l m ukozal ile rle tm e flep lerm i 
tanım lam ıştır2. Bu teknik daha sonra 1959 yılında 
Converse ve 1974 yılında Frielander tarafından modifıye 
edilmiştir l2. Bu yöntem ile bukkal mukoza Heplerinin
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hazırlanm ası ve her iki kom isür arası m esafenin 
arttırılması oldukça kolaydır. Komisürün yeni yeri ise 
rahatlıkla hesaplanabilir. Bu avantajlara karşılık, bu 
yöntemde postoperatif relapsı belirleyen en önemli 
faktör, lateral mukozal flebin büyüklüğü ve kalınlığıdır. 
Bu flebin deriye sütürasyonu sırasında üzerinde oluşan 
gerim mümkün olduğunca az olmalıdır.

Ağız kom isür rekonstrüksiyonu, kompleks bir 
operasyondur. Postoperatif dönemde dokularda ödem, 
kon trak tü rün  relapsı ve m ukökutaüöz b ileşkede 
düzensizlik gibi çeşitli komplikasyonlar görülebilir 1.

M ikrostom i onarm alarında ku llan ılan  cerrahi 
yöntemler genellikle uygun sonuçlar verse de hem estetik 
hem de fonksiyonel açıdan yeterince tatminkar sonuçlar 
almak yine de güçtür. Bütün tıbbi problemlerde olduğu 
g ib i en e tk ili ted av i m üm künse defo rm iten in  
ön lenm esid ir. Bu am açla  ö ze llik le  k o m isü rle ri 
ilgilendiren yanıklar ve travmalardan sonra ekstemal 
traksiyon aletleri ve ortodontik splintler kullanılır s’16. 
B ir d iğer önem li n o k ta  da ço cu k la rın  bu gibi 
deformitelere yol açacak kazalardan korunmaları've 
eğitilmeleridir, .

Bu çalışmada; Converse-Kazanjian yöntemi ile 
yapılan mikrostomi onarımlarmda, yeni komisürlerin 
yerleri b ilateral olarak pupillerden geçen vertikal 
çizgilerde olacak şekilde planlandığında, lateral mukozal 
flep büyük ve kalın hazırlandığında ve flepler gerim 
minimum olacak şekilde deriye adapte edildiklerinde 
normal ağız genişliğinin elde edilebildiği ve geç dönem 
takiplerde de bu mesafenin korunduğu gösterilmiştir.

Dr. Gürcan ASLAN  
Tür koçağı Cad. 50/3 
Balgat, ANKARA
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