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Sayın Editör:
Nazal demıoid kist, 20000-40000 canlı doğumda
bir görülme oranıyla nadir konjenital anomalilerdendir1.
Embriyolojik gelişimde nÖral tüpün kapanması esnasında
sütür hattına ektodermal dokuların inklüzyonundan
kaynaklanır2. Dermoid kist tipik olarak burun kökü ile
kolum ella tabanı arasında bir yere y erleşir2.
H ipertelorizm ve hem ifasial m ikrozom i gibi
kraniofasiyal anomalilerle birlikteliği bildirilmiştir 4.
Nazal dermoid kist genelde sporadik olarak gözlenmekle
birlikte, literatürde yeralan bazı yayınlarda otozomal
dominant kalıtım patemi gösterilmiştirL Bu lezyonlarm
taşıdığı en önemli tehlike potansiyeli intrakranial uzanım
gösterebilmeleridir (% 1-47) 6. Nazal dermoid kistten
şüphelenildiğinde tanıyı kesinleştirmek ve uzanımını
görmek için başvurulacak ilk ve en iyi görüntüleme
yöntemleri tomografi ve MR dır. Ancak bu yöntemlerde
bile yalancı negatiflikle! olabilmekte, bu da cerrahi
sırasında problemlere yol açabilmektedir. Bu yazıda BT
de tek bir kist olarak saptanan ancak operasyonda
foramen çekuma uzanan bir trakta sahip olduğu
belirlenen bir dermoid kist vakasını sunduk.

9 yaşında kız çocuğu, burun ucundaki bir fıstülden
bir yıldn' süren akıntı şikayeti ile polikliniğimize getirildi
(Şekil 1). Hastanın aynı sebeple bu bölgeden iki defa
lokal anestezi altında öpere olduğu ancak kısa bir süre
sonra bulguların tekrarladığı yakınları tarafından ifade
edildi. Çekilen tomografide bifıd şekilli ve kalınlaşmış
nazal septum, ve bunun hemen üzerinde yerleşmiş sinüs
boşluğu izlenmekteydi. Sinüsten kafa içine doğru uzanan
herhangi bir trakt izlenmedi. Genel anestezi altında açık
rinoplasti yaklaşımıyla sinüs traktı ortaya kondu.
Tomografide görülmemesine karşın lezyonun kıkırdak
ve kemik septum içinde bir kanal oluşturarak burun
radixine doğru derinleştiği görüldü. (Şekil 2).
Nazal kemiğe median osteotomi uygulanarak sinüs
traktı boyunca titiz cerrahi diseksiyon yapıldı. Lezyon,
mümkün olan en proksimal ucundan bağlandı ve bir
bütün halinde eksize edildi. Herhangi bir BOS sızıntısı
olmadı, Lezyonun çıkarılmasından sonraki makroskopik
incelemede içinde saç ve san viskoz sıvı gözlendi. Burun
sırtındaki fıstül ağzı eksize edilerek primer sütüre edildi.
Post operatif 8 aylık sürede nüks gözlenmedi.

Ş ekil 2: Kist traktı ve nazal septum içinde açtığı kanal
(KTKolumelia tabanı, IK: İntraseptal kanal, FT: Fistül traktı)

Şekil 1: Burun ucunda yerleşen fistül ağzı
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Lezyon içinden saç çıkması, gamze görünümü veya
sinüs traktı içermesi dermoid kist için patogonomoniktir
ve hastaların %50’sinden fazlasında rapor edilmiştir7.
Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken nazal orta hat
kitlelerinden bazıları; epidermal kist, abse, frontal kemik
osteomyeliti, mukosel, nazal glioma ve meningoensefaloserdir 8.
Tanı konulduktan sonra doğru tedavi sinüs traktmın
total cerrahi eksizyonudur. Yanlış veya geçikmiş tedavi
lezyonun hızlı büyümesine veya komplikasyonlara
(osteomyelit, menenjit ve beyin absesi vb.) neden olur9.
Cerrahinin zamanlanmasmda iki yaşın altında ideal
olduğu düşüncesi vardır10, En sık vertikal dorsal rinotomi
uygulanır. Ancak bu da burun sırtında oldukça geniş bir
yara skarı anlamına gelir. Lateral rinotomi, transvers
rinotom i ve eksternal rinoplasti uygulanan diğer
tekniklerdir. Eksternal rinoplasti yönteminin, geniş
cerrahi saha sağlanması, kolay median osteotomi
yapılması, kozmetik olarak iyi sonuç alınması, kribriform
plağa daha geniş görüş sağlaması gibi avantajları
mevcuttur u .
Sonuç olarak, dermoid kistler hafife alınmaması
gereken lezyonlardır. Yanlış tanı nüksle eşanlamlıdır ve
komplikasyonları ölümle sonuçlanacak kadar ciddi
olabilir. Operasyonda kist tek parça halinde ve zarar
görmeden çıkarılmalıdır. Bununla birlikte ilk operasyon
lezyonun tedavisi açısından en faydalı olunabilen
aşamadır. Tedavide ikinci ve üçüncü operasyonlara gerek
duyulması durumunda lezyonda intrakranial yayılımların
oluşma riski artacaktır. M R’da intrakranial uzanım
gözlenmesi halinde operasyonun beyin cerrahisi ile
birlikte planlanması çok daha uygun olacaktır.
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Sünnet sonrası oluşan komplikasyonlar, yetersiz
deri çıkarılmasından üretral fıstüle hatta sepsise, nadir
de olsa ölüme kadar uzanmaktadır A Sünnet sonrası
oluşan fıstülün en sık nedeni ise hemostaz sağlamak
amacıyla frenulumdan üretra duvarını da içerecek şekilde
derin bir sütür geçilmesi olarak gösterilse de; kötü cerrahi
teknik, monopolar koter kullanımı ve megaloüretralı

hastalarda dikkatsiz yapılan girişimler gibi nedenler de
sayılabilir A Üretral fıstülün onanım için kullanılan
yöntemler arasında; basit olarak onanm, fıstül kenarlannı
deepitelize ederek relaksasyon insizyonları ile
yaklaştırma, rotasyon veya ilerletme Hepleri ile, tunika
vaginalis ve bukkal mukoza grefti ile onarım tarif
edilmiştir A
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