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Rinoplastide burun sırtı kapalı, dolgun ve düzgün 
olmalıdır. Aşırı kemik ve kıkırdak hamp rezeksiyonu ya-
pıldığında veya nazal kemikler uygunsuz lateral oste-
otomiye bağlı yetersiz birleştiğinde burun sırtı düzen-
sizlikleri açık çatı, eyer burun deformitesi ve asimetri 
sorunları görülür. Bunları tedavi etmek için çeşitli dolgu 
maddeleri kullanılabilir. Otojen kemik, kıkırdak, faysa, 
dermis ve yağ dokusu  ile doldurmak bilinen yöntem-
lerdir. Ayrıca emilebilen enjektabıl ürünler (hyaluronik 
asit-kollajen) ve inert alloplastik materyaller de (med-
por ve silikon) kullanılabilir.1 Alloplastik implantlardan 
silikon kısa polimer zincirli hali ile sıvı halinde, uzun 
polimer zincirli hali sert jel (koheziv) formunda polimer 
zincirlerin çapraz bağlanması ile solid silikon ortaya 
çıkar. Silikonun bilinen komplikasyonları ekspozisyon, 
dışarıdan belli olma, ele gelme, kapsül oluşumu ve şe-
kil değiştirmelerdir.2 Bu yazı, burun sırtı düzensizliğini 
tedavi etmek amacıyla silikon enjeksiyonu yapılmış bir 
olguda gelişen komplikasyonu sunmak amacıyla hazır-
landı. 

Otuz beş yaşında erkek hasta, 5 yıl önce yurt dışın-
daki bir merkezde rinoplasti ameliyatı geçirmiş. Ameli-
yat sonrası 1. yılda açık çatı deformitesi ve internal nazal 
valvde kollapsa bağlı solunum problemleri gelişmiş. Bu 
sorunların giderilmesi amacıyla aynı merkezde lokal 
anestezi altında burun sırtına, silikon olduğu sanılan bir 
madde enjekte edilmiş. İkinci ameliyattan sonra 6. ay-
dan başlayarak burun dorsumunda giderek belirginle-
şen deformite ve nefes alıp vermede sorun yaşan hasta 
kliniğimize başvurdu (Şekil 1). Hastanın muayenesinde  
belirgin hamp ve internal nazal valvde yetersizlik mev-
cut olduğundan  genel anestezi altında sekonder rinop-
lasti ameliyatı yapılması kararlaştırıldı. Açık rinoplasti 
tekniğine uygun olarak transkolumellar insizyonla giril-
di. Explorasyonda jell kıvamlı silikon materyalin kapsül-
le çevrili olduğu ve kapsül kontraktürü geliştiği ve anı-
lan deformitenin buna bağlı olduğu görüldü (Şekil 2). 
Kapsül ile birlikte materyal çıkartıldıktan sonra burun 

sırtındaki açık çatı deformitesini, çöküklüğü ve düzen-
sizliği gidermek için uzunluğu 4 cm, kalınlığı yanlarda 
üst lateral kartilajlara destek olacak şekilde ve internal 
valv rekonstrüksiyonu yapmak amacıyla 6 mm olarak 
tasarlanan ve 2 cm yüksekliği ile tip ve kolumella re-
konstrüksiyonuna katkı sağlayan tek parça kemik grefti 
yerleştirildi. Kemik grefti krista iliakadan alındı. Dönor 
alanda herhangi bir komplikasyon oluşmadı. Ameliyat 
sonrası erken dönemde sorun olmadı (Şekil 3).
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Rinoplasti ameliyatından sonra revizyon gerektiren 
sorunlar görülebilir. Revizyonlarda da mükerrer ame-
liyatlardan kaçınmak için minimal invaziv tercih edilir. 
Kullanımı kolay, ucuz ve hızlı olan dolgu tedavileri her 
zaman başarılı olmayabilir. Yabancı cisim reaksiyonu, 
dolgunun emilmesi ile deformitenin tekrarlaması yada 
düzeltmenin yetersiz olması gibi komplikasyonlar gö-
rülebilir. Sunulan olguda da silikon enjeksiyonuna bağlı 
kapsül gelişimi ve kapsül kontraktürüne bağlı deformi-
te mevcuttu. Uygulanan otojen tek parça kemik grefti 
yöntemi, özellikle nasal septum ve dorsum defektleri-
nin birlikte olduğu olgular için tarafımızca geliştirilmiş 
bir yöntemdir.3  
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Şekil 3. Olgunun postoperatif yandan görüntüsü




