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ÖZET
Ağır septum deviyasyonu olan olgularda, sepilim kıkırdağının
burun dışına alınıp şekillen dirildiği ve geri iade edildiği
yöntem, ekstrakorporeal septoplasti olarak bilinir.
Deforme septal kıkırdağın düzeltiminde var olan dörtgen şeklin
ve boyutlarının korunması şartıyla, kıkırdağın yerine iade
edilm esi sırasında, sabit arka ve alt kem ik yapılara
dayandırılmasının tespitin gerekliliğini kaldıracağı ve doğal
bir şekillenme olacağı düşüncesiyle bu çalışmayı planladık.
Kliniğimizde Ocak-1997 ile Kasım-2003 yıllan arasında,
eksternal nasal d efo n n ite si gözlenen septum u çeşitli
ağırlıklarda deviye 46 olguya kapalı ve açık yöntem le
ekstrakorporeal septoplasti yapıldı. Olguların 32 ’si kadın 14 ’ü
erkekti. Olguların yaşları 16 ile 40 arasında değişmekte olup,
ortalama yaş 27 olarak saptandı. Rutin rinoplasti işlemleri
tüm hastalara uygulandı.
Hastaların ameliyat sonrası takiplerinde, mukozal fleplerde
ödem her zam an m evcut olm asına karşın hem atom
saptanmadı. Septal perforasyon ve abse formasyonu hiçbir
hastada gözlenmedi. Tüm hastalarda hava yolu açıklığı
sağlandı. Minimal burun sırtı düzensizliği saptanan bir olgu
lokal anestezi altında eksize edilerek düzeltildi. İki olguda hafif
septal deviyasyon saptandı, ancak müdahale gerektirmedi.
Takip süresi en kısa 6 ay, en uzun 7 yıldı. Ortalama takip
süresi 3 yıldı.
Kemik septum eks iz)>on u gerekin ey en ağır septum deformîtesi
olgularında, boyutları korunan septum kıkırdağının yerine
iadesi sırasında tespit yapılmamasının, sonucu olumsuz yönde
etkilemediği ve doğal bir görünüm elde edilebileceği sonucuna
vardık.
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SUM M ARY
Extracorporcal Septoplasty With o ut Fixation o f th e Septal
Cartilage Graft
Extracorporeal septoplasty is a radical solut ton fo r serious
deviation o f septal cartilage (hat is known by many rhinoplastic
surgeons. The majör problems associated with this procedure
is fıxaiion o f the septal cartilage graft. We believe that as
excessive deviated septal cartilage is corrected \vithout
reducing orıginal sîze , ıt could replace vvithout anchoring
suture.
în 46 nasal surgeri.es, extracorporeal septoplasty has been
perfoımed. fn this technicpıe septum was totally removed ,
corrected outside, and replaced as afree ıjuadrangular shaped
cartilage graft. Additıonal rhinoplastic manipulations were
also performed. The mean offolhm’-up periocl was threeyears.
The overall results was successful in alîpatients except one
which was dorsal irregularities is reoperaled under local
anesthesia atfırstyear. Mild septal deviation was observed in
twopatients which was not need reoperation.
We conclude that septal cartilage graft could be replaced
without anchoring suture in State o f avoiding overresection
ofbony septal structures.
Key Words: Extracorporeal septoplasty, rhinoplasty

GİRİŞ
Burun septum yapısının bozularak orta hattan
kaym ası, solunum sorunu oluşturduğu gibi bazı
durumlarda dışarıdan farkedilen asimetriye de yol
açabilir. Septum un deviye olduğu durum larda
deviyasyon derecesi h a fif deform asyondan (tek
düzlemde-C şekli) orta ve ağır deformasyonlam (iki
düzlemde S şekli veya yapısal malforme) kadar çeşitlilik
gösterir1.

Septum kıkırdağında olan hafif deviyasyonlar için
submuköz rezeksiyoıı, skorlama, destek graft, sütiirle
düzeltme yöntemleri kullanılır1"3. Ağır deformasyon ve
eksternal nazal deviyasyon varlığında çatı greftleri,
kamuflaj greftı, asimetrik nazal osteotomi kullanılan
yöntemler arasındadır1.
Ağır septum deviyasyonu olan olgularda, septum
kıkırdağının burun dışına alınıp şekillendirildiği ve geri
iade edildiği yöntem ekstrakorporeal septoplasti olarak
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adlandırılır4'8. Kıkırdak parçaların yeniden düzeltilerek
geri konulduğu yöntemlerde anteriornasal spina ,medial
cruslar4 ve üst lateral kıkırdaklar araşma2-8 dikişle tespit
gerekliliği yazarlar tarafından vurgulanmıştır. Kapalı
rinoplastiyîe tespitin zor olduğu durumlarda ise açık
rinoplasti bir avantaj olarak uygulanmıştır8.
B iz burada kapalı rinoplasti yöntem iyle
ekstrakorporeal septoplasti uygulaması sırasında, tespit
dikişi uygulamadığımız 46 olguyu, sepilim deviyasyonu
düzeltimi ve nülcs oranları açısından gözden geçirdik.
GEREÇ ve YÖNTEM
O c ak -1997 ile K asım -2003 y ılları arasında
kliniğimizde eksternal nazal deformitesi olan, septuınu
çeşitli ağırlıklarda deviye 46 olguya ekstrakorporeal
septoplasti yapıldı. Açık rinoplasti tekniği 8 olguda
kullanılırken , 38 olguya kapalı septorinoplasti
uygulandı. Burun giriş açıklığı septum un dışarı
alınmasına izin vermeyecek darlıktaki olgular ve septuın
eğrilik derecesi aşırı olgularda açık septorinoplasti
endikasyonu konuldu. Olguların 32 si kadın 14 ti erkekti.
Olguların yaşlan 16 ile 40 arasında değişmekte olup
ortalama yaş 27 idi.
CERRAHİ YÖNTEM
Tüm hastalara genel anestezi altında insizyon
hatlarına ve septıım mukozasına 1/100000 çözeltide
adrenalin %2 lidocaine solüsyonu verilerek başlandı.
Kapalı septorinoplasti “delivery” tekniğine uygun
yapılarak ; septum , m ukoperikondriyal fleplerin
kaldırılması sonrası kemik septumdan ayrılarak burun
dışına alındı. Açık rinoplasti tekniğinde ise ınedial
kruslar arası bağlar kesilerek kaudal septuma, üst lateral
kıkırdakların mukoperikondiyal flepleri kaldırılarak
dorsal septum a ulaşıldı. Septal kıkırdak, kem ik
septumdan disseke edilerek buran dışına alındı. Dışarı
alman septal kıkırdağın dışbükey bükülme yerlerinden
üçgen prizmalar çıkarıldı (Şekil 1) ve kalan kıkırdak
parpalar 4/0 ve 5/0 yuvarlak uçlu iğnesi olan prolen sütür
kullanılarak birleştirildi. Septal kıkırdak düz bir yüzeye
yatırılarak deviyasyon düzeltimi konhol edildi. Septal
kıkırdağının düz olduğuna kanaat getirildiğinde çıkarılan
kıkırdak parçaları birleşme hatlarına destek grefti olarak
yerleştirildi (Şekil 2). Tüm olgularda septum kıkırdağının
son halinin, oıjinal dörtgen yapı ve boyutuna yakın
olmasına özen gösterildi. Maksiller kret üzerindeki
düzensizlikler traşlanarak düz bir zemin elde edildikten
sonra, septal kıkırdak dikişle tespit edilm eksizin
anatomik yerine iade edildi.
Diğer rutin rinoplasti işlem leri tiim hastalara
uygulandı. Burun içi tam ponlar 48-72 saat sonra
çıkarıldı. Nasal splint 7-10 gün süreli uygulandı.

90

Şekil 1: Dikey ve yatay düzlemlerde eğilmiş septal kıkırdaktan
üçgen prizma eksizyonları

Şekil 2: Kıkırdak greftlerle desteklenerek düzeltilmiş septal
kıkırdak görülmekte

OLGU SUNUMU
Olgu 1 : Nefes alamama yalanması ile başvuran 22
yaşındaki bayan olgunun am eliyat öncesi
değerlendirilmesinde, evtemal nazal deviyasyon minimal
olmasına karşın (Şekil. 3 A-D), septumda S şeklinde orta
ağırlıkta defonnasyon görüldü. Yukarıda tarif edilen
şekilde kapalı extrakorporeal septoplasti ve rutin
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rinoplasti yöntemi uygulanan hastanın ameliyat sonrası
dönemde nefes alma sorunu kalmadığı saptandı. Estetik
açıdan görünüm tatmin ediciydi (Şekil 4 A-D).
Olgu 2 : Çocuk yaşta geçirdiği burun travmaları
sonrası travmaları sonrası nefes alma sorunu olan, 24
yaşındaki erkek hastanın, ameliyat öncesi fotoğraflarında
asnnetri ve “supratip” bölgesinde çöküklüğü görülmekte
(Şekil5 A-D). Septumunmuayenesinde ağırdeviyasyon
ve malfomıasyon saptandı. Ekstrakoıporeal septoplasti
uygulanan hastanın am eliyat sonrası nefes alma
yakınması kalmadı. Ameliyat sonrası 18. ayda çekilen
kontrol fotoğraflarında (Şekil 6 A-D ), sağ ve sol yan
g ö rünüşler arasındaki asim etrinin düzeldiği
görülmektedir. Septal kıkırdağın düzeltimi sonrası,
kıkırdak greftleıie desteklenerek “sup rat ip” bölgesindeki
mevcut çöküklüğü giderildi. Estetik görünüm açısından
sonuç oldukça memnun ediciydi.
SONUÇLAR
Hastaların ameliyat sonrası takiplerinde, mukozal
fleplerde ödem her zaman mevcut olmasına karşın,

hematom saptanmadı. Septal perforasyon ve abse
formasyonu hiçbir hastada gözlenmedi. Minimal burun
sırtı düzensizliği saptanan bir olgu, ameliyattan 1 sene
sonra lokal anestezi altında reopere edildi. İki hastada
hafif derecede septal deviyasyon tespit edildi. Ancak
hastalar bu deviyasyon nedeniyle herhangi bir müdahale
istemediler.
Takip süresi en kısa 6 ay, en uzun 7 yıldı. Ortalama
takip süresi 3 yıldı. Tüm hastalarda hava yolu açıklığı
sağlandı.
TARTIŞMA
Fetal dönemde pozisyona bağlı bilinmeyen veya
ekstra uterin hayattaki bilinen travm alarla burun
travmaya açık bir organdır1. Nazal kemiğe kapalı
düzelüne , septal hematom boşaltılması ve nazal atel
uygulaması bilinen akut dönem uygulamalarıdır. Travma
ile kemik ve kıkırdak septum hasarı varlığında akut
dönem de veya ödem ler çözüldükten sonra tam
ekspozisyon ve s eptorinoplasti geçerli olan yöntemdir.

Şekil 3 : 22 yaşındaki bayan hastanın ameliyat öncesi ön A: sağ yan B: sol yan C: ve alttan D: fotoğrafları görülmekte olup eksternal
deviyasyon minimal düzeydeydi. Septal kıkırdak S şeklinde deformasyon mevcuttu.
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Şekil 4: Ekstrakorporeal septoplasti yapılan hastanın ameliyat sonrası l.sene görüntülerinde ön A: sağ yan B: sol yan C: ve alttan
D: tatmin edici sonuç görülmekte.

Kıkırdak yapının direk travma etkisiyle hasar
görmesi ve/veya gözden kaçırılmış septal hematomun
iyileşmesi sırasında oluşan şekil bozuklukları , nefes
alma işlevini bozduğu kadar, % 70 sıklıkta, dışarıdan
görülen asimetri yaratarak estetik görünümü bozar4 .
Septal kıkırdağın submuköz rezeksiyonu uzun yıllar
boyunca tek tedavi seçeneği olarak kullanılmıştır1. Septal
kıkırdak rezeksiyonunun iııspirasyon sırasında olması
gereken septum direncini azalttığı sapt an diletati sonra
rezeksiyon miktarı azaltılmaya ve çıkarılan kıkırdak
parçalar olduğu gibi veya ezilerek submuköz cebe iade
edilmeye başlandı2 . Septum kıkırdağının tek planda C
şeklindeki deviyasyonu durumunda , kıkırdak ile
perikondrium ilişkisi anlaşıldıktan sonra, içbükey tarafa
tam kat olmayan çizikler (scorring) yöntemi etkili şekilde
kullanılmıştır1"2’. Ancak, akut dönemde defomıitenin
düzeldiği görülmesine rağmen , kıkırdağın nedbe
dokusuyla zayıflaması nedeniyle deviyasyonun nüksii
gibi beklenmeyen sonuçlar bildirildi13. Bu nedenle
kıkırdak destek greftlerıf skorlama ile beraber veya tek
başına uygulanmış ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir.
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Tarif edilen bu yöntemler orta ve ağır deviyasyon
gösteren (S tarzında deviyasyon gösteren ve/veya
malfomıe kıkırdak) septal deviyasyon olgularında kabul
edilemez başarısızlık oranlan gösterdiler2.
Bu olgularda septıım un dışarı çıkarılarak
düzeltilm esi ve yerine iadesi (ekstrakorporeal
septoplasti) uygulanmaya başlandı24"3. İlk uygulamalarda
dörtgen yapının sağlam olan yerinden “L” tarzında
şekillendirilen septal kıkırdakla düzeltme yapıldı5 .
Ancak septum oıta alanında kalan kıkırdaksız mukoza
fleplerinin hava akım ına yeterince etkili direnç
gösteremediği anlaşıldıktan sonra septum total olarak
geri yerleştirilmeye başlandı2 . Septuımın bütün olarak
korunamadığı durumlarda artan kıkırdak parçalar
ezilerek mukoperikondriyal Hepler arasına yerleştirildi2.
Biz de bu serideki tüm olgularda nazal septumu tamamen
çıkararak dışarıda şekillendirdik. Ayrıca nazal septumu
stabilizasyon sağlamak amacıyla bir bütün olarak
yeniden şekillendirmeye özen gösterdik.
Düzeltilen kıkırdağın yerine iadesi sırasında ilk
uygulamalarda medial cruslar arasına ve anterior nazal
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Şekil 5: 24 yaşındaki erkek hastanın ameliyat öncesi ön A: sağ yan B: sol yan C: ve alttan D: fotoğrafları görülmektedir. Ön ve alt
fotoğraflarda burun orta kısmında sola doğru eksternal deformite görülmektedir. Sağ yan fotoğrafta deformite minimum olmasına
rağmen sol yan fotoğrafta supratip çöküklüğü belirgin olarak gözükmektedir. Septum ağır deviye ve malformeydi.

spinaya dikilmesi önerilmiştir4. Şenyuva ve arkadaşlarıs
burun ekspozisyonunun daha kolay olduğu açık
rhinoplasti yöntem iyle, tespitin daha etkili
yapılabileceğini vurguladılar. Bu çalışmada, septal
kıkırdak ile üst lateral kıkırdaklar arasına “U” tarzında
dikiş konularak, sağlam tespit yapılabildiği ve nüksün
daha etkili şekilde önlenebildiği bildirilmiştir. Açık
rinoplasti cerrahların eğitiminde ilk zamanlarda kolaylık
sağlayabilir, ancak bu yöntem ekspozisyonu
kolaylaştırırken nedbe formasyonunu artırır ve uzun
süreli burun ucu ödemi gibi dezavantajlar gösteril'. Ayrıca
kolumellar insizyon ile devamlılığı bozulan dorsal cilt
am eliyat anında yapılan işlem lerin burun dışına
yansımasını engellemektedir. Bu durum ameliyat
sırasında karar vermeyi engellediği için genellikle
ameliyat öncesi planın aynen uygulamasını gerektirir ve
bu da bazen kapalı rinoplastide, deformiteler ameliyat
sırasında farkedilip düzeltilebilirken açık rinoplastide bir
dezavantaj olarak karşım ıza çıkm aktadır. Biz
tekniğimizde, nazal septum stabilizasyonunu sağlamak

amacıyla tespit sütüm koymadığımız için olgularımızda
kapalı teknik
uygulayabildik, B öylece açık
septorinoplastinin dezavantajları ile karşılaşmamış
olduk.
Kapalı rinoplasti, ameliyat esnasında daha kontrollü
profil değişimine imkan verir. Burun disseksiyonu
esnasında, ekstramukozal di sseksiyonun titiz yapılması
ve mukoperikondriyel fleplere özen gösterilmesinin
önemi vurgulanmıştır1-2 . Extrakorporeal septoplasti
uygulamasında, ciddi kemik septum defomıitesi yoksa,
disseksiyon kıkırdak kemik septum sınırım aşmamalıdır.
Gereksiz şekilde aşırı rezeksiyonun, tecrübe arttıkça
azaldığı genel kanı olarak hakimdir. Disseksiyonun
sınırlı tutulması, yerine İade edilen septal kıkırdağın yer
değiştirmesini önlemek ve tespitin gerekliliğini ortadan
kaldırmak açısından önemlidir. Bir diğer önemli nokta,
septal kıkırdağın orijinal boyutuna yalan dörtgen
yapısının korunmasıdır. Özellikle dörtgen kıkndağm
kraniyal ( etmoid kemikle birleştiği dikey kenar ) ve
kaudal ( medial cruslar arasında ki dikey kenar) dikey
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Şekil 6: Ekstrakorporeal septoplastî sonrası 18.ay kontrol fotoğraflarında, ön A: sağ yan B: sol yan C: ve alttan D: deformitenin
düzeldiği ve simetrinin sağlandığı görülmektedir.

hatlarının yüksekliği korunmalıdır. Superiorda etmoid
kemiğe, tabanda posteriorda maksiler kret ve anteriorda
anterior nazal spinaya dayanan septal kıkırdak 3
noktadan hareketsiz bırakılm ış olur. Üç noktada
sabitlenen septal kıkırdağa ayrıca tespit sütürti
konulmasının gerekli olmadığı düşüncesindeyiz. Ancak
disseksiyonun geniş olduğu vc kemik rezeksiyon
yapılması zorunlu olgularda, tespitin gerekli olduğuna
biz de katılıyoruz. Tespit sütıirlerinin konulmasında
uygun materyal ve tecrübe çok önemlidir. Bu tip
rezeksiyon gerektiren olgular bu çalışmanın dışında
tutulmuştur.
Biz sınırlı disseksiyon ile çıkarılan septal kıkırdağın,
orjinal yapısına en yakın şekli alm ası için çaba
sarfedilm esi g erektiğini düşünüyoruz. Septum
kıkırdağının boyut kaybına uğratılmadığı durumda, tespit
dikişi kullanılm am asının deviyasyon nüksünü
artmnadığı, estetik sonucu olumsuz yönde etkilemediği
sonucuna vardık.
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