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Rinoplasti ameliyatında istenilen sonucun elde edilmesi ve
komplikasyonların en aza indirilmesi, burnun anatomisinin
en iyi.şekilde bilinmesine ve hastadaki mevcut probleme uygun
cerrahi tekniğin seçilmesine bağlıdır. Rinoplasti için başvuran
olgunun ameliyat Öncesi değerlendirilmesi fizik bakı ve
hastanın fotoğrafları ile olmaktadır. Bifıd burun yada bulböz
burun ucu gibi anomalilerin değerlendirilmesi için herhangi
bir objektif radiodiagnostik test tanımlanmam ıştır. Bu
çalışmada rinoplasti için başvuran 34 olgunun burun uçlan
ameliyat öncesi ultrasonografl (USG) ile değerlendirilmiş ve
interdomal mesafe ve interdomal yağ yastıkçığı boyutları
ölçülmüştür. Ameliyat öncesi altı olguda bulböz burun tanısı
konmuş olup, bulböz burun olan olgularda interdomal mesafe
ve interdomal yağ yastıkçığı boyutları normal olgulara göre
daha fazla olduğu saptandı. Tüm olgular açık rinoplasti
tekniği ile am eliyat edilm iş olup, interdom al bölge
görüntülenmiş, interdomal yağ yastıkçığı tüm olgularda
alınmış ve patolojik olarak incelenmiştir. Ameliyat sonrası
İ Y Y ’m n alınm ış olm ası herhangi bir kom plikasyon
yaratm adığı görüldü.Burun ucunun USG kullanılarak
değerlendirilmesi basit, ucuz ve kolay uygulanabilir bir
yöntemdir, interdomal yağ yastıkçığı yeni tanımlanmış bir
anatomikyapı olup USG İle görüntülenebümekiedir ve bulböz
burunun tanım lanm asında o b je k tif bir kriter olarak
kullanılabilir. İYY'nın eksizyonu ve interdomal mesafenin
düzeltimi açık rinoplasti telmiğiyle daha kolay olacağından,
bu bölgenin USG ile ameliyat öncesi değerlendirilmesi cerrahi
tekniğin seçimi açısından yol gösterici olabilir.
Anahtar Kelimeler: İnterdomal yağ yastıkçığı, rinoplasti,
ultrasonografl, açık teknik

Evaluation ofNasal Tip by Ultrasonography and interdomal
Fat Pad
To get the desired outcome and minimize the complications in
rhinoplasty it is esseniial that the anatomy o f the nose be
precisely known and an appropriate surgical lechnique should
he chosen fo r the existing problem in a given patient.
Preoperative assessment in rhinoplasty is usually based on a
physical examination and photographs o f the patient. To date,
there has been no objective radio-diagnosiic test fo r nose
anomalies such as bulbous nasal tip. İn this study we measured
the interdomal distance and size o f the interdomal fat pad
using USG in a total o f 34 rhinoplasty patients. Sixpatients
vvere diagnosed as “bulbous nose" pre-operatively. In the
patients ■with bulbous nose both interdomal distance and
interdomal fa t pad proportions were found to be larger than
normal. Evaluation o f the interdomal space by using USG is
quite simple, cheap and easily applicable. In addition,
interdomalfatpad can be visualized and an objective crilerion
can be obtained for bulbous nose by measuring the interdomal
distance on USG. Since the excision o f interdomal fa t pad
could be achieved more easily by öpen rhinoplasty!, and that
tip refınement is required in order to correct the increased
■interdomal distance, pre-operative interdomal USG \\dll guide
the surgeon and provide objective criteria in determination
o f the operative iechnique.
Key Words: interdomalfa t pad, ultrasonography, rhinoplasty,
öpen tecimique

GİRİŞ
R inoplasti, Plastik ve R ekonstrüktif cerrahi
pratiğinde en uzun geçmişe sahip, en fazla yapılan
ameliyatların başında gelir. Diğer tüm branşlarda olduğu
gibi, üzerinde çalışılan organın anatomik yapısının
ayrıntılarının bilinmesi istenilen sonuçların elde edilmesi
kadar komplikasyonlarında en aza indirgenmesini

sağlayacaktır. Rinoplasti de yönetimi en güç alanların
başında “burun ucu” gelmektedir. Literatürde burun
ucundaki deformitelerin tamiriyle ilgili pek çok yayın
olmasına rağmen, mevcut deformitenin tanışma yönelik
radiodiagnostik çalışmalar bulunmamaktadır. Cerrahi
planlam ada temel olan, am eliyat öncesi hastanın
değerlendirilmesidir. Bu da genellikle hastanın ameliyat
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öncesi fiziksel bakısı ve fotoğrafları üzerindeki
çalışmalarla olmaktadır. Her ne kadar son günlerde,
dijital kameralar ve bilgisayar programları geniş bir
şekilde kullanılarak değerlendirilmeler yapılsa da
pratikte objektif tanış al bir görüntüleme yöntemi yoktur.
Rinoplasti ameliyatı açık yada kapalı yöntemlerle
yapılmasına rağmen, hangi yöntemin hangi kriterlere
göre seçilmesi gerekliliği hala tartışmalıdır. Literatürde
yayınlanan çalışmalarda her bir tekniğin kendine özgü
avantaj ve dezavantajları sunulmuşsa da görüntüleme
yöntem lerine bağımlı olarak seçilebilecek teknik
konusunda herhangi bir bilgi bulunm am aktadır.
Seçilecek teknik, genelde cerrahın eğitimine ve tekniği
uygulamadaki yatkınlığına bağlı belirlenmektedir. Açık
rinoplasti tekniği, cerrahın anatomik yapılara dahakolay
ulaşmasına, daha geniş cerrahi görüş alanına sahip
olmasına ve özellikle burun ucunda daha kolay manevra
yapmasına izin vermektedir l_3. Kimi olgularda nazal
tipin genişlediği, sınırların belirsiz olduğu ve özellikle
tip tanımlayıcı notların genişliğinin arttığı, şişkin
görünümlü burun ucu mevcut olup bu deformite bulböz
burun olarak adlandırılmıştır4. Olguda özellikle bulböz
burun gibi bir anomali mevcutsa burun ucunda farklı
manevralarla düzeltim yapılabilmektedir 5,6. Ancak ne
bu defo rm iten in tanımlanması ve sınıflandın İmasında,
nede tedavi gerekliliğinin saptanması için tanısal bir
görüntüleme testi bulunmamaktadır. Tasman ve Helbig
burun ucunun değerlendirilmesinde ilk defa 2000 yılında
u ltraso n o g rafiy i k u llan m ışla rd ır7. A raştırıcılar
çalışmalarında burun ucunun genişliğini, interdomal
mesafeyi ve yumuşak dokunun kalınlığım ameliyat
öncesi ve sonrasında ölçmüşlerdir. Ancak çalışmalarında
interdomal yağ yastıkçığı (1YY) ile ilgili herhangi bir
yorum bulunm am aktadır. IYY, ilk defa Sun ve
arkadaşları tarafından, interdomal bölgede yerleşmiş bir
doku olarak tanımlanmıştır*. Ancak bu dokuyla ilgili
ayrıntılı çalışma, rinoplasti hastalarında ve kadavralarda
Copcu ve arkadaşları tarafından yapılmış olup, bu
dokunun varlığı histokim yasal çalışm alarla ispat
etmişlerdir9. Bu araştırıcıların çalışmalarının sonucu
olarak, ÎYY’nm interdomal bölgede yerleşmiş önemli
bir yapı olduğu, rinoplastinin en sık ve en önemli
komplikasyonlarından biri olan supratip deformitesinde
önemli bir yapı olabileceği vurgulanmıştır9.
Bizim bu çalışmamızda, burun ucu ameliyat öncesi
ultrasonografi ile değerlendirilmiştir. İYY’ na açık
rinoplasti tekniği ile daha kolay ulaşabileceğinden, bu
tür bir tanısal çalışmanın seçilecek cerrahi tekniğin
belirlenm esi açısından yol gösterici olabileceği
tartışılmıştır.

34 hasta alınmıştır. Tüm bu hastalar, tek bir cerrah
tarafından am eliyat öncesi değerlendirilm iş ve
ameliyatları aynı cerrah tarafından yapılmıştır. Olgularda
bulböz burun olup olmadığı hem dıştan bakmayla, hem
de burun ucuna palpasyonla değerlendirilmiştir. Geniş
burun ucuna sahip olguda palpasyonda alar kıkırdaklar
serbest bir şekilde hareket ediyor ve kavite hissediliyorsa
bulböz burun olarak değerlendirilmiştir (Şekil 1 a ve b).
Tüm olguların ameliyat öncesi fotoğrafları çekilmiştir.
Ameliyat öncesi interdomal bölge ultrasonografi (USG)
ile değerlendirilmiştir ( Şekil 2). Ameliyat öncesi USG
tüm hastalara yapılıp, interdomal bölgedeki dokuların
görüntülenmesi sağlanmıştır. Burun ucu USG si 10MHz’lik multifrekans transdüser ile 30 mmTik pencere
kullanılarak Toshiba ultrasonografi ( Toshiba Medical
Systems, Japonya) ile yapılmıştır. Görüntülenmiş burun
ucu yapılarının görüntü çıktıları kaydedilmiş ve bu
görüntüler JPEG formatmda bilgisayar ortamına da
aktarılmıştır ( Şekil 3 ve 4). Aym ultrasonografda 10
MHz’lik transdüser kullanılarak burun ucu yüzeyi ve alar
kıkırdak anatomisi için yeterli görüntüleme sağlandı.
Transdüserin basıncından dolayı burun anatomisinin çok
fazla değişmemesi ve dağılım olmaması için ultrason
jeli kullanıldı. Her olguda interdomal mesafe ve İYY’nın
boyuttan ölçüldü. Tüm olgular genel anestezi altında açık
rinoplasti tekniği ile öpere edildi. Ters v kolumellar
insizyonla girilip, bilateral alar marjinal insizyonlarla
birleştirildi. Kemik-kıkırdak piramidinin üzerinde
kolumellar deri flebi kaldırıldı ve alar kıkırdaklar ile
burun ucu ve septum tümüyle vizualize edildi. İnterdomal
alan ortaya çıkarıldıktan sonra İYY kolaylıkla diseke
edildi ve fotoğraftandı ( Şekil 5 ve 6). İYY, interdomal
bölgede yerleşmekte olup, tümüyle eksize edilmiştir.
Eksize edilen dokunun histopatolojik incelemesi
hem atoksilen eozin ve Sudan B lack boyalan ile
mikroskobik olarak yapılmıştır ( Şekil 7 ve 8). Alman
örneklerin hepsinin boyutu tekrar ölçülmüştür. Ameliyat
öncesi fizik bakı ile bulböz buran tanısı konan yada
ultrasonografik incelemede interdomal mesafesi 4
mm’nin üzerindeki tüm olgulara burun ucu cerrahisi
uygulandı. Burun ucu cerrahisi, Gruber’in tanımladığı4
interdomal sütürleme tekniği ile uygulandı. Buran
dom’un un yaklaşık 3-4 mmposteriorundan geçirilen 4/
0 nylon sütür ile interdomal sütürleme yapıldı. Bu
teknikle interdomal mesafe yaklaştırılıp, burun ucunun
genişliği azaltıldı. Tüm olgular ameliyat sonrası 6. ayında
kontrole alındı. Olguların ameliyat sonrası fotoğrafları
çekildi (Şekil 9 ve 10). İnterdomal mesafenin değişimi
açısından olgulara tekrar burun ucu USG si yapıldı. Tüm
olgular supratip deformitesi ile burun ucundaki değişikler
açısından olgular ayrıntılı olarak değerlendirildi.
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197

ULTR A SONOGR AFÎ VE TYY

Şekil 1A: Bulböz burun olgusu, burun ucunun pre-operatif görüntüsü B: Aynı olgunun post-operatif görüntüsü

Şekil 2: Burun ucu ultrasonografisinin uygulanışı
Şekil 4: Bulböz burunlu olgunun İYY’nın ultrasonogramı.

Şekil 3: Normal burun ucuna sahip olguda İYY’nın
ultrasonogramı.
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Şekil 5: Açık rinoplasti uygulana hastada İYY’nın gösterilmesi
( anterior görüntü)
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Şekil 6: Açık rinoplasti uygulana hastada İYY’nın gösterilmesi
( lateral görüntü)

Şekil 7: İYY’ nın mikroskopik görünümü ( Hematoksilen eozin,
400 büyütme ile)

Şekil 8: İYY’ nın mikroskopik görünümü ( Sudan Black , 400
büyütme ile)

Şekil 9 A, B: Bulböz burunlu olgunun pre-operatif önden
yandan görünüşü C, D: Aynı olgunun post-operatif önden sağ
yandan görünüşü
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Şekil 10 A, B: Bulböz burunlu olgunun pre-operatif önden ve yandan görünüşü C, D: Aynı olgunun post-operatif önden ve yandan
görünüşü

Şekil 11: Şekil 10 daki hastanın burun ucunun post-operatif
yakın görüntüsü

BULGULAR
Çalışmamıza 25’i bayan, 9 ’u erkek toplam 34 olgu
katılmış olup olguların yaş ortalaması 28,4 idi. Ameliyat
öncesi yapılan USG değerlendirilmelerinde interdomal
mesafe en az 2,3 mm, en fazla 5,2 mm bulunmuş olup
ortalaması 3,8 mm idi. Ameliyat öncesi fizik bakı ile
bulböz burun tanısı konan olgularda bu değerler şu
şekilde idi; interdomal mesafe en az 3,8 mm, en fazla
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5,4 mm ve ortalaması 4,8 mm. İYY değerleri en az 1,2
mm X 3,4 mm, en fazla 2, 8 X 5,6 mm olup ortalaması
1,9 X 4,4 mm olarak bulundu. Erkek ve kadın olguların
İYY larınm boyutları arasında anlam lı bir fark
saptanmadı. TYY’nm üçüncü boyutu olan derinliği USG
ile değerlendirilemedi Bununla birlikte eksize edilen
İYY’nın patolojik inceleme Öncesi ölçülen boyutları şu
şekilde idi: en az 1X2 mm, en fazla 3X 5 mm, ortalama
2 X 4 mm olup derinliği ortalama 2 mm idi. Ameliyat
öncesi USG ile elde edilen değerlerle, bu değerler
arasındaki fark iki yaklaşımla açıklanabilir:,
Birincisi, USG yapılırken her ne kadar anatomik
yapıların distorsiyone uğramasını ve ayrılmalarını
önlemek için jel kullanılsa da, USG probunun burun
ucuna yaptığı basınçla interdomal mesafe ve İYY
ölçülerinde normalden fazla değerler elde edilmiş
olabilir;
İkincisi, ise eksize edilen İY Y ’lan laboratuar
ortamında ölçüm yapılıncaya kadar kİ sürede retrakte
olup normalden daha düşük değerler elde edilmiş
olunabilir.
İY Y ’ lan, interdom al m esafede yerleşmiş ve
supratip alanına uzanan ayrı bir anatom ik yapı
olduklarından, disseksiyonu ve eksizyonları oldukça
kolay idi. Olgularda gerek ameliyat sırasında ve gerekse
de sonrasında İYY eksizyonuna bağlı herhangi bir
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komplikasyon olmadı. Burun ucunda nekroz olmadığı
gibi deri düzeyinde iskemiyi düşündürecek herhangi bir
bulgu görülmedi. Eksize edilen İYY lanmn patolojik
incelemelerinde bu dokuların sadece olgunlaşmış yağ
hücrelerinden oluşmuş olduğu görüldü. Burun ucunda
interdomal sütürlem e tekniği uygulana olgularda
am eliyat sonrası yapılan USG incelem elerinde
interdomal mesafenin tamamen sıfırlandığı ve İYY’a ait
bir görüntü olmadığı saptandı. Burun ucu cerrahisi
uygulanmamış olgularda, interdomal mesafenin en az
2,1 mm, en fazla 4,1 mm ve ortalama 2,9 mm olduğu
görüldü. Bu olgulann sadece iki tanesinde İYY ‘a ait
USG görüntüsü saptanmış olup bunlardan birincisinin
boyutu 1,2X2, Omm ve diğerinin boyutu 1,6X2,1 mm
idi. Tüm olgularda İYY tümüyle eksize edilmiş olup, bu
iki olguda ameliyat sonrası 6. ayda elde edilen bu
değerlerin tam olm ayan eksizyon sonucu olduğu
düşünüldü. Ameliyat sonrası 6. aydaki kontrollerde
sadece 1 olguda supratip deformitesi görüldü.
TARTIŞM A

Rinoplasti, Estetik Plastik cerrahinin en önemli
ameliyatlarından biridir. Bu nedenledir ki, plastik cerrahi
rutininde anatomisi en iyi bilinen organların başında
burun gelmektedir. Buruna yönelik cerrahi girişimlerde,
sonuçların optimize edilmesi ve ameliyat sonrası
komplikasyonları en aza indirmek için literatürde pek
çok farklı cerrahi teknik tanımlanmıştır. Pitanguy,
çalışmasında, burun ucu cerrahisinde istenilen estetik
sonucun alınabilmesi için bölgesel anatomik yapıların
ayrıntılı olarak bilinmesi gerektiğini vurgulamıştır10.
B urun ucu cerrahi, rin o p lasti am eliyatının
parçalarından biridir. Günümüze kadar burun ucu
bölgesinin anatomisi detaylı olarak tanımlanmıştır. Burun
anatom isindeki en detaylı araştırm alardan birini
Letournneau ve Danielyapmış olup, bu araştırıcılar nazal
SMAS’ı tanımlamıştır11. Bu araştırıcılar dermis’in altında
5 adet yumuşak doku tabakası tanımlamıştır: 1. Yüzeysel
yağ dokusundan oluşan pannikular tabaka,
2. Fibromuskuler tabaka,
3. Derin yağ doku tabakası,
4. Uzunlamasına yer alan fıbröz tabaka,
5. İnterdomal ligaman.
Nazal SMAS, yüzeysel m uskuler aponorotik
dokunun uzantısı olup yüz kasları, frontal galeal tabaka
ve platisma ile bağlantılıdır12. Burun dorriu orta ile lateral
k ruraların geçiş bölüm ü olup, burun ucunun
belirlenmesinde önemli anatomik bir alandır. D ani eF in
yaptığı çalışmada, burun ucunu belirleyen yüzey
işaretlerinin, domal bileşke çizgisine karşılık geldigi
görülmüştür13. Domal bileşkenin aksı orta hatla yaklaşık
45 derecelik açılanma yapar ve her iki yanda 90 dereceyi
oluşturacak şekilde karşılıklı gelmiştir13. Sheeıı buıun
ucunun saptanmasında dört adet belirleyici tammlamıştır:

E Burun ucu diferansiasyon noktası ( supratip
kırılma noktası),
2. Sağ dom,
3. Sol dom,
4. Kolum eli a-lobul er kırılma noktası14.
Bu yaklaşıma iki önemli açı eklenmiştir. Kıvrılma
açısı, ki bu açı, iki orta krura arasındaki ayrılmayı
tanımlar. Diğeri ise rotasyon açısı, bu açı da temelde
kolumella-lobuler açıya karşılık gelmektedir. Medial ve
orta krura birbirine sıla tamsvers fıbröz bağ dokusu ile
bağlanmışlardır. Bunlardan en öndeki kalın olanı
interdom al ligam an olarak tan ım lan m ıştır12.
Dermatokartilajinöz ligaman ( ayrıca “1igamantöz parça”
olarak da adlandırılır) ilk defa 1965 yılında Pitanguy
tarafından tanımlanmıştır ve ayrıntılı olarak 30 yıl sonra
bu yapı yine aynı araştırm acı tarafından gözden
geçirilmiştir15. Açık rinoplasti sırasında, bu yapı orta
hatta, deri ve kıkırdak çatı arasında çıplak gözle
görülebilen tek yapıdır. Burnun üst 1/3 ünde yer alan
fasyadan köken almış olan bu yapı orta kruramn domal
segmentine kadar uzanır ve subseptumla birleşir10.
Bulböz nazal tip ile ilgili en ayrıntılı histolojik ve
anatomik çalışma Garramone ve arkadaşları tarafından
sunulmuştur16. Bu çalışmada özellikle vurgulanmıştır ki
bulböz görünüm kalın nazal deri kadar, alttaki yumşak
doku ile ilgilidir. Bu çalışmada yazarlar, alar kıkırdağın
sefalik kısmından ve epidermisden örnek almışlar fakat
interdomal yağ yastıkçığı hakkında herhangi bir gözlem
aktarmamışlardır. Sonuçlarında deriniz bu alanda kaim
olmakla birlikte abondan sebasöz glandlar saptanmış
fakat bunların anormal bir deri bulgusu vermediği
belirgin m iktarda iskelet kası m evcut olduğu
gösterilmiştir. Oysa ki İYY’ ı bu alanda yer almış ayrı
bir anatomik oluşumdur. Her ne kadar Garramone ve
arkadaşları subdermal yağ beklenenden az olarak rapor
etseler de, bu araştırıcılar Mohs cerrahisi sonrası olguları
değerlendirmişler ıysaki bizim çalışmamızda açık
Rinoplasti tekniği uygulanmış ve nasal tip derisi flep
tarzında kaldırıldığından, dermal tabakaya ait özellikler
ortadan kaldırılıp direkt olarak İYY gözlenmiştir.
Kanımızca bu çalışmanın bizim çalışmamızı destekleyen
en önemli bölümü , yazarların çalışmasının sunulduğu
“açık tartışm a” bölümünde olgularda “de-fatting”
yapılmadığı ancak kıkırdaklar üzerindeki “fibrofatty”
dokunun alındığı tümcesidir16.
Literatürde interdomal ligaman ile ilgili pek çok
çalışma var ise de interdomal yağ yastıkçığı ile ilgili
sadece üç adet yayın bulunmaktadır. İYY’mn literatürde
ilk defa tanımlayan Sun ve arkadaşları iken Copcu ve
arkadaşları, bu yapıyı rinoplasti hastalarında ve taze
kadavralarda incelenm işler ve histopatolojik
incelemelerini farklı boyalarla yapıp bu dokunun sadece
olgunlaşmış yağ hücrelerinden oluşan yağ yastıkçığı
olduğunu ve tüm olgularda değişen oranlarda
bulunduğunu göstermişdiriA Tüm bu araştırıcılar,
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İY Y ’nm orta kruranın anterior yüzleri arasında
yerleştiğini göstermişlerdir. İYY alar kıkırdakların önüst yüzeyinden başlar ve supratip bölgesinde sonlanır.
Bulböz buruna sahip olanlarda yada alar kıkırdakların
oıta bölümü belirgin ayrık görünümde olan olgularda
daha fazla miktarda İYY var olduğu görülmüştür. Yine
Copcu ve arkadaşlarının yaptığı son çalışmada bu yapının
USG ile ortaya konabileceği de gösterilmiştir17. Her ne
kadar burundaki anatomik yapıların detayları açık
rinoplasti tekniği ile daha kolay görülebilir ve anlaşılır
olsa da bu yapıların ameliyat öncesi değerlendirilmesi
dıştan bakıya ve cerrahın klinik deneyimlerine bağlıdır.
USG’nin burun ucu değerlendirilmesinde kullanımı ilk
defa Tasman ve Helbig tarafından literatürde sunulmuşsa
da bu araştırıcıların yayının tarihsel gelişim bölümünde
Joseph’in 1931 ilk defa “profılometre” yi 1977de de
W eb ster’m “p ro jek to m etre” yi burun ucunun
değerlendirmek için kullandıkları tanımlanmaktadır7.
Burundaki anatomik yapıların değerlendirilmesi pek çok
antropom etrik çalışm ada önemli bir konu başlığı
olmuştur. Özellikle üç boyutlu alçıyla oluşturulan yüz
modellerinde, digitizer ve lazer yüzey çalışmalarında
elde edilen veriler literatürde sunulmuştur1s>19. Ancak bu
tür çalışmaların hem uygulamadaki zorluk hem de
maliyet açısından, plastik cerrahi rutininde uygulanması
zordur. Her ne kadar fizik bakı oldukça basit ve bedava
bir yöntem olsa da bu yaklaşım sübjektif kriterlere
dayalıdır. Burun ucu projeksiyonu, Peck ‘in yaptığı
çalışmada plastik cerrahinin en önemli konusu olduğu
sö y len m iştir20. Aynı yazıda burun ucunun
değerlendirilmesi için sofistike testlere gereksinim
olmadığı ve görsel değerlendim en in yeterli olacağı
vurgulanmıştır. Oysaki burun ucunun ultrasonografik
değerlendirmesi diğer tüm yöntemlerin tersine kolay
uygulanabilir, oldukça ucuz ve çoğu merkezde yapılabilir
bir yaklaşımdır. Şüphesiz ki alar kıkırdakların ve
iııterdomal mesafenin değerlendirmesi, her ne kadar
literatürde sunulmamışsa da, bilgisayarlı tomografi yada
manyetik rezonans tekniği ile de yapılabilir. Ancak
ultraso n o g rafik teknik, kontakt olm ayan mod
kullanıldığında, yüz bölgesindeki anatomik yüzeylerin
hızlı dokümantasyonunu sağlamaktadır. Tasman ve
Helbig, yaptıkları çalışmada USG ile ölçülen interdomal
mesafenin, ameliyat öncesi burun ucu genişliği ile ilişkili
olduğunu ancak burun ucu yumuşak doku kalınlığının
ameliyat öncesi burun ucu genişliği ve ya interdomal
mesafe ile ilişkili olmadığım gösterm iştir7.Bizim
çalışmamızda deri kalınlığı ölçülmemiştir. Sun ve
arkadaşlarının
yaptığı çalışm ada İY Y ’nm
değerlendirilmesinde olguların deri kalınlıkları da göz
önüne alınmış ve sübjektif olarak daha kaim deriye sahip
olan olgularda daha fazla miktarda İYY olduğu sonucuna
varmışlardır8. Ancak bu araştırıcılar İ YY’mn boyutunu
yada deri k alınlığını herhangi bir yöntem le
ölçmemişlerdir. Bizim çalışmamızda interdomal mesafe
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ameliyat öncesi bulböz burun tanısı olan olgularda 4,8
mm olarak bulunmuş olup bu değer diğer olguların
ortalama değerinden daha yüksek olarak bulunmuştur.
Literatürdeki yayınlar incelendiğinde bulböz burun
tanısında kullanılan herhangi bir objektif kriter olmadığı
görülür. Gerçektende bu tanı ancak olguların burun ucuna
palpasyonuyla konmaktadır. Çalışmamamızın sonucu
olarak burun ucu sınıflamasının USG kullanılarak
objektif olarak yapılabileceğini düşünmekteyiz. Bu tür
bir tanımlamanın da problemli burun ucu cerrahisi
olabilecek hastalarda yol göstericiği olacağını
savunmaktayız. Constantian, amorf görünümlü, bulböz
burun ucu olarak tanımlanan genişlemiş burun ucunun
sadece bu alandaki yumuşak dolam un kalınlığına değil
aynı zamanda alar kıkırdakların karakterine, genişliğine,
yapısına, hacmine ve konfigurasyonuna da bağlı
olduğunu vurgulamıştır21. İnterdomal mesafenin 4 mm
üzerinde olması burun ucu düzeltim cerrahisi yapılması
için bir kriter teşkil edebilir. Ellıs ve arkadaşlarının geniş
nazal burun ucunun nedenlerini şu şekilde
sıralamışlardır: a. Bulböz lateral krura, b. Medial ve
lateral kruralann arasındaki arkTn genişlemesi c. Kaim
deri ve d. Geniş interdomal mesafe22. Her ne kadar bu
araştırıcılar interdomal mesafe artış nedeni konusunda
yorum yapmamışlarsa da interdomal mesafe 3 mm den
büyük ise mutlaka düzeltilmelidir sonucuna varmışlardır.
İYYT interdomal mesafede ve alar kıkırdakla temas
halindedir. Bu yapının bulböz burunda daha yüksek
oranda olması, bu yapının eksizyonunun bulböz burun
gibi burun ucu deformitelerinin tamirinde bir seçenek
oluşturabileceği sonucu doğurmaktadır bu da daha
önceki araştırıcıların tanımladıkları kıkırdak eksizyonuna
alternatif olabileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak
İYY’ ı interdomal mesafede yer alan önemli bir anatomik
yapıdır.B u yapının eksizyonu herhangi bir
komplikasyona yol açmamaktadır. Bu nedenle, bu
yapının varlığına bağlı olarak tanım lanacak
deformitelerin düzeltiminde ( bulböz burun gibi), bu
yapının eksizyonu burun ucu cerrahisinin bir parçası
olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca Garramone ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada bulböz burundan
sorum lu olan derm isden kıkırdağa uzanan ve
“fıbromuskular adipoz” doku olarak tanımlanan yapının,
aslmda İYY ‘a karşılık geldiğim ancak tam disseksiyonu
yapılmamış SMAS la birliktelik gösteren İYY T
olduğunu düşünmekteyiz. Supratip deformitesi rinoplasti
am eliyatı sonrası önem li ve sık görülen
kom plikasyonlardan birisidir. Bu deform itenin
etiolojilerinin araştırılmasına en detaylı çalışmalardan
biri Guyuron tarafından 2000 yılında yapılmıştır ve
supratip deformitesinde alına örneklerin histopatolojik
incelem elerinde tem elde fibröz ve yağ dokudan
oluştuğunu göstermiştir23. Bizim çalışmamızda da İYY
mn supratip bölümüne uzadığı görülmüştür. Guyuron
skar dokusunun her zaman supratip deformitesine yol
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açm adığını belirtm iştir. G erçektende, supratip
deform itesinin supratip alanındaki az yada aşırı
rezeksiyona bağlı olduğu gösterilmiştir, Supratip
deformitesinin düzeltiminde steroidlerin kullanıldığı
gösterilmiştir24'26. Steroidler yağ dokuda atrofıye yol açan
ilaçlardır27. Kimi zaman bu tür ilaçların bu bölgede
kullanımı körlük gibi önemli bir komplikasyona yol
açmaktadır*.Biz, steroidlerin, bu alandaki yağ dokuyu
atrofiye uğratıp m evcut supratip deform itesinin
düzeltilmesine yardımcı olduğuna inanmaktayız. Eğer,
bu yaklaşım doğru kabul edilirse, bu yapının ameliyat
Öncesi değerlendirilmesi ve göz önünde bulundurulması
supratip deformitesinin önlenmesinde Önemli bir adım
olabilecektir
SONUÇ
Rinoplasti, estetik plastik cerrahide en çok yapılan
ameliyatların başında gelmektedir. Bu ameliyatlar için
başvuran olgularda interdom al yağ yastıkçığının
varlığının göz önünde bulundurulm ası istenilen
sonuçların elde edilmesi ve komplikasyonları en aza
indirmek için önemli bir kriter olabilir.
Dr Eray COPCU
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
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