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ÖZET
Bifui burun deformitesi nadir görülen bir deformite olup,
geniş bir malformasyon spektumuna sahiptir. Bu yazıda,
kliniğimizde tedavi edilen burun tipi ve dorsumun
etkilendiği biftd burun olgusu ile tedavisi sunulmaktadır.
Cerrahide perialar bölgelerden başlayıp kolumella
ortasında bitecek insizyonlarla açıknazoplasti benzeri görüş
sağlanmış, L-strut kemik grefti ile orta hat yapıları
rekonstrükte edilm iş ve b ifid burun deform itesi
düzeltilmiştir. Burundaki kısalık ise, ikinci bir seansda,
banın dorsumunda planlanan bipediküllü V-Y ilerletme
f,lebi ile ortadan kaldırılmıştır. Uygulanan cerrahi girişimler
ile hastada başarılı bir sonuç elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bifid burun, periolar insizyon

SUM M ÂRY
Surgical Treatment of A Patient with Bifid Nose
Bifid nose is a rare deformity and has a wide clinical
spectrum, We preseni a patient wUh bifid nose deformity
limited to nasal tip and dorsum area. Operation im ?
performed through bilateral perialar crecentric ine isions
and midline struetures were reconslructed with a L -s tr u t
bone graft. Shortness o f (he nose was corrected with a
hipedicled V —Y advancement flap that was planned on
the nasal dorsum, in a second operation. Conclusively, a
satisfactory reşidi. was achieved.
Key Words: Bifid nose, periolar crecentric ine is ion

GİRİŞ
Bifid burun deformitesi nadir görülen bir
deformite olup, 1000 konjenital yüz anomaliside 1
oranında görülür.1Literatürde fronto-nazal displazi,
median yarık yüz sendromu, intemazal displazi,
“doggenase”, No. 0 yarık gibi değişik isimlerle de
adlandırılmıştır.2^3 Geniş bir malformasyon spektumu
mevcuttur. Bir uçta bifid nazal tip veya dorsum
deformitesi bulunurken diğer uçta ileri derecede
orbital hipertelorizm le seyreden ve fronto ııazoethmoİdal displazinin yol açtığı tüm anomalilerin
izlendiği, birbirlerinden geniş olarak ayrılmış nazal
yanların görülebildiği formları da mevcuttur.4^’
Bu yazıda, kliniğimizde tedavi edilen burun tipi
ve dorsumun etkilendiği bifid burun olgusu İle tedavisi
sunulmaktadır.

Hastanın yapılan radyolojik değerlendirmelerinde
diğer orta hat yapılarında bir anomali saptanamadı.
Eşlik eden ek bir anomalisi ve sistemik ek bir
problemi bulunmayan hasta bifid burun tanısı ile
operasyona alındı.
Operasyonda nostril ve alar kanatları birbirlerine
yaklaştırmak için perialar bölgelerden başlayıp
kolumella ortasında bitecek şekilde insizyonlar yapıldı
(Şekil 2). Bilateral burun tabanlarından kama şeklinde
eksizyonlar yapılarak nostrillerin daralması sağlandı.
Sağ iliak kanattan kemik grefti alınarak L - strut
şeklinde hazırlandı ve burun dorsumu ve kolumellayı
oluşturacak şekilde yerleştirildi (Şekil 3). Greftin
beslenmesini tehlikeye atmamak için burun kısalığına
yönelik herhangi bir işlem ilk seansda planlanmadı.
Postoperatif dönemde herhangi bir problemi olmayan
hasta taburcu edildi.
ilk operasyondan 14 ay sonra hastanın
değerlendirmesinde bifid burun deformitesinin
düzelmiş olduğu ancak burundaki kısalığın devam
ettiği saptandı (Şekil 4). Burun uzunluğunun artmasını
sağlamak amacıyla burun dorsumunda bipediküllü
V-Y ilerletme flebi tasarlandı (Şekil 5). Operasyon
sırasmda önceki seansda yerleştirilen kemik grefti de
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Doğuştan burunda şekil bozukluğu şikayeti ile
bölümümüze başvuran 24 yaşındaki erkek hastanın
muayenesinde, nostril ve alar kanatlan tam olarak
gelişmesine rağmen burun Vz alt kısmının birbirinden
aynk olduğu saptandı (Şekil 1). Burun projeksiyonu
basık, uzunluğu ise kısa olarak değerlendirildi.
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Şekil 1A: Hastanın preoperatif fotoğrafı B: Hastanın preoperatif faterai görünümü

Şekil 2: Perialar bölge ve burun tabanındaki insizyonların
çizimi. Burun kanatları medialize edilerek orta hattaki
deformite onarılmıştır.

Şekil 3: İntraoperatif fotoğrafta iliak kemikten hazırlanan ve
orta hatta yerleştirilen L - sitrat kemik grefti görülmektedir.
Kullanılan insizyonlaria burun içi tüm yapılara rahatlıkla
ulaşılmış ve burun dorsum undan girişim yapılması
gerekmemiştir.
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B: Hastanın

ilk operasyondan 14 sonraki lateral görünümü.

Burundaki kısalık dikkat çekmektedir.

Şekil 5: İkinci operasyonda burun dorsumunda planlanan
bipediküliü V - Y ilerletme flebinin çizimi. Kolumelfayı uzatmak
ve nostril tabanlarını daraltmak için planlanan insizyonlar
da görülmektedir.

hareketlendirilerek yaklaşık 1 cindik ilerletme sağlandı.
Operasyon sonrası herhangi bir komplikasyon
görülmeyen hasta taburcu edildi.
Hastanın 6. aydaki kontrolünde bifid burun
deformitesinin düzeldiği, burun uzunluğunda ve
projeksiyonunda artma sağlandığı gözlendi (Şekil 6).
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TARTIŞMA
Yüzün embriyolojik gelişimi en yoğun olarak 4.
- 8. embriyolojik haftalarda gerçekleşir. Burun orta
hat yapıları ve fıltrum, 6. embriyolojik haftada her
iki medial nazal kabartının orta hatta birleşmesi ile
oluşurlar. Bifid burun deformitesinin her iki medial
nazal kabartının birleşememesi ve aradaki dokuların
nazal septumu oluşturamaması sonucu ortaya çıktığı
ileri sürülmektedir.1 3,7
Bifid burun deformitesi geniş bir spektruma
sahiptir. Burun alt yansında hafif bir genişleme ve
ortaya yerleşmiş bir oluk görülebildiği gibi her iki
yarının tamamen ayrıldığı, iki nazal septumun
görüldüğü tipleri de tarifienmiştir. Üst dudakta,
maksillada, sert ve yumuşak damakta orta hat yarıkları
da bifid burun deformitesine eşlik edebilmektedir.11
Hastalarda her iki orbita arası mesafe normalin üst
sınırına kadar ulaşabildiği gibi, hipertelorizm de
görülebilmektedir.9 Septum tam gelişemediği ve orta
hat füzyonuna katılamadığı için yüksek damak
deformitesi de karşımıza çıkabilmektedir.
Bifid burun deformitesinin tedavisinde burun
dorsumu üzerinden orta hat insizyonu ile girilerek
geniş eliptik cilt eksizyonu, subperiosteal planda fazla
dokuların eksizyonu, nazal kemik ve maksillamn
frontal çıkıntısının osteotomize edilerek daraltılması
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Şekil 6A: Hastanın ikinci operasyondan 6 ay sonraki ön - arka görünümü. B: Hastanın ikinci operasyondan 6 ay sonra
profilden görünümü

ve alar çentiklenmenin düzeltilmesi tarif edilmiştir.7
Bu teknikte, orta hat insizyonu kaşların hizasına dek
uzatıldığından cilt eksizyonu sonrası kapanış sırasında
dokular birbirine yaklaşm akta ve hipertelorik
görünümde düzelme de sağlanmaktadır. Operasyon
sırasında kıkırdak veya kemik greftleri dorsumun
desteklenmesi ve burun ucunun kaldırılması için
kullanılmaktadır. Bu teknik her ne kadar cerrahi alana
ulaşmak için geniş bir görüş alanı sağlasa da burun
üstünde oldukça büyük bir skar bırakmaktadır.
Bu yazıda belirtilen hastada her iki perialar
bölgeden b aşlay an insizy onlar kolum ellada
birleştirilmiş ve açık nazoplasti benzeri bir görüş
açısı sağlanmıştır. Bu şekilde hem bifid burun
deformitesi onarılmış hem de alar kanatlar daraltılarak
daha kabul edilebilir bir görüntü sağlanmıştır. Burun
uzunluğunun artması için burun dorsumunda planlanan
bipediküllü V - Y ilerletme flepleri ile gerekli
yumuşak doku örtüsü sağlanmıştır. Ayrıca skar burun
dorsumuna yerleşmediğinden daha az dikkat çekici
bir iz ortaya çıkmıştır,
Bifid burun deformitesi nadir görülen bir
deformite olmasına rağmen uygulanan teknik ile
başardı bir düzeltme elde edilmiştir.
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