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Günümüzde hem estetik hem fonksiyonel amaçla
yapılan burun ameliyatları oldukça yaygınlaşmıştır
ve başarıyla sonuçlanmaktadır. 8.SAYFA

Elif Hanım ile operasyona dair süreci 
konuştuk ve kendisinin gözünden bu 

süreci bizimle paylaşmasını
istedik. 14.SAYFA

SOM özellikle 3-6 yaş arasındaki 
çocuklarda ve kış aylarında daha 
sık görülür. 4.SAYFA

BURUN ESTETİĞİ

BİR RİNOPLASTİ ÖYKÜSÜ ! (SOM) İŞİTME KAYBINA 
YOL AÇABİLİR!

Vertigo (baş dönmesi) kişinin iş ve sosyal
yaşamını olumsuz etkileyerek hayat kalitesini 
düşüren ve toplumun büyük bir bölümünde
rastlanan bir durumdur. 6.SAYFA

Bu ay sizler için Bolu ilinin doğu 
tarafında Köroğlu Dağları’nda
bulunan Kartalkaya kayak
merkezini inceledik.  20.SAYFA

VERTİGO (BAŞ DÖNMESİ)
ÇARESİZ DEĞİL!

BOLU KARTALKAYA

Çoğu zaman önemsemediğimiz 
burun tıkanıklığı, tat alma bozuk-
luğundan kalp hastalıklarına
kadar ciddi sonuçlara yol
açabilmektedir.  18.SAYFA

SAĞLIKLI BİR SOLUNUM 
VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM 
İÇİN SAĞLIKLI BİR 
BURUN
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İNFO

MEDİENT KBB Tıp Merkezi Ailesi olarak, hastalarımızla daha yakın 
iletişimde olmak ve merak ettiklerine yanıt bulmalarını sağlamak için 
Medient KBB Gazetesini çıkarmaya karar verdik. Bu daima önceliği-
miz olan, hastalarımızın her türlü gereksinim, beklenti ve haklarını 
vazgeçilmezimiz olarak görmekle de uyumlu bir karardı.
 
Kurulduğumuz 14 Mart 2013’ten bu yana pazar günleri dahil 7/24 

uzman kadromuzla hastalarımızın umut ve refahını arttıracak en ileri 
tanı ve tedavi teknolojilerini sunmayı ilkemiz edindik. Profesör, Doçent  ve uzman  doktorlarımız-
dan oluşan geniş kadromuz ile kulak burun boğaz hastalıklarının her alanında en kaliteli ve etkin 
hizmeti üretmekteyiz.

Bünyemizde KBB hastalıklarının iyileştirilmesindeki tüm medikal ve cerrahi tedavi olanakların yanı 
sıra yüz estetik cerrahisini de barındırmaktayız. Birçok tedavi uygulamasında bir ilk olarak sektöre 
öncülük etmekteyiz. Ancak yaptıklarımızla yetinmemek ve hep daha fazlasını sunabilmek en büyük 
amacımız. 

Medient Kulak Burun Boğaz Merkezi olarak hastalarımızdan aldığımız geri bildirimleri bize ışık tut-
ması için titizlikle değerlendirerek, hizmetlerimizi her gün bir adım daha ileri götürmekteyiz. Has-
talarımızın bize rahatça erişerek görüşlerini bildirmeleri ve yardımcı olmamızı istedikleri konuları 
iletebilmeleri için sosyal medya ve web sitemiz üzerinden sürekli iletişim halindeyiz.  Gazetemiz de 
bu sürecin önemli bir parçası olarak yerini almış bulunmakta. 

Buluştuğumuz bugün itibariyle Medient Ailesi olarak tüm hastalara acil şifalar diliyor, sağlık, neşe 
ve mutluluk dolu günler temenni ediyoruz.
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SOM özellikle 3-6 yaş arasındaki çocuk-
larda ve kış aylarında daha sık görülür. 

SOM sağlam kulak zarı varlığında orta kulakta 
sıvı birikmesidir. Biriken sıvının yoğunluğu 
başlangıçta seyreltik olmasına rağmen 
zamanla yoğunluğu artarak sakız kıvamına 
gelebilir. Böylece kulak zarı hareketlerini kısıt-
layarak ses iletimini engeller ve işitme kaybına 
yol açar. Konuşma bozukluğuna, dil gelişimi-
ne ve öğrenme zorluğuna sebep olabilir.  
Sıvının yoğunluğuna bağlı olarak başlangıç-
ta işitme kaybı az iken yoğunluğun artması 
sonucu olarak işitme kaybı artar. Olguların 
% 90’ı okul çağında oluşur.  3-6 yaş arasındaki 
çocuklarda ve kış aylarında, erkeklerde kızlara 
göre daha sık görülür. 

SOM işitme kaybının yanı sıra çeşitli 
komplikasyonlara yol açar

SOM, işitme kaybına, artikülasyon gelişimine 
ve algısal kelime haznesi kaybına yol açabilir.   
Ayrıca kulak zarı çökmesine, kulak zarı per-
forasyonuna, kronik süpüratif otitis mediaya, 
timpanoskleroza, adeziv otitis mediaya, ke-
mikçik nekrozuna, kolesteatomaya, sensori-
nöral işitme kaybına yol açabilir.

Şu durumlar mevcutsa SOM riski altın-
da olabilirsiniz

Sosyoekonomik durumun kötü olması, ailesel 

hikaye (çocuk sayısının çok olması ), doğum 
ve yeni doğan dönemi ile ilgili bazı durumlar, 
anne sütü ile beslenme yetersizliği, pasif 
sigara içiciliği, alerji, buruna ait rahatsızlıklar, 
üst solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti, 
mevsimsel faktörler, kreş ve okula gitme duru-
munda SOM’un ortaya çıkma riski artar. 

Yine geçirilen veya geçirilmekte olan viral 
veya bakteri orijinli enfeksiyonlar, östaki tüpü 
disfonksiyonu, nazal septum deviasyonu, 
nazal polipler vb. mekanik burun tıkanıklıkları, 
dudak ve damak yarığı  ve benzeri kranyo 
fasyal  malformasyonlar  Seröz Otitis Media 
hastalığına sebep olabilirler.

Çocuğunuzda şu belirtiler varsa doktora 
başvurunuz

Çocuklarda işitme kaybı, sersemlik hissi, çın-
lama, kulak içinde su var hissi ve kulak ağrısı 
varsa SOM’dan şüphelenerek kulak burun 
boğaz muayenesi yapılması gerekir.  

SOM tedavisi cerrahi dahil çeşitli yön-
temlerle yapılabilir

Tedavide ilk basamak risk faktörlerinin 
belirlenerek ortadan kaldırılmasıdır. Sinüzit ve 
benzeri kronik üst solunum yolu enfeksiyon-
ları ve adenoid hipertrofisinin varlığı tedavi 
başarısını olumsuz etkileyen faktörlerdir. 
Medikal tedavide seçilen antibiyotik 10 gün 
süre ile verilebilir. Ancak Yapılan çalışmalarda 
antibiyotiklerin SOM’da bariz bir iyileştirici 
etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Sonba-
har ve kış başında gelen olgularda antibiyotik 
ile başarı sağlanma olasılığı daha düşük ve 
iyileşen olgularda da nüks olasılığı yüksektir. 
Eğer adenoid hipertrofisi varsa o taktirde 
cerrahi tedavi kaçınılmazdır. Bu olgularda 
medikal tedavi ile vakit kaybetmek gereksiz-
dir. Adenoidektomi ile beraber ventilasyon 
tüpü takılması en doğru tercihtir. SOM’un 
patofizyolojisi göz önüne alındığında sadece 
parasentez yapılarak orta kulaktaki sıvının 
aspire edilmesi yetersiz bir tedavi şeklidir. 
Bu sebeple SOM için tercih edilmesi gereken 
cerrahi alternatif, “parasentez + VT(Ventilas-
yon tüpü)” takılması olmalıdır. VT takılmış 
çocuklarda kulağın sudan korunması önerilir. 

Seröz Otitis Media (Kulakta sıvı toplanması) ya da diğer adıyla Kronik Efüzyon-
lu Otitis Media (KR.EOM) işitme kaybına yol açarak yaşam kalitesini düşüren, 
ihmal edilmemesi gereken bir durumdur.

DİKKAT! SERÖZ OTİTİS MEDİA (SOM) 
İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİR.

UZMANINDAN (SOM) İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİR!

KBB Profesörü
Prof. Dr. Fatih BORA
fbora@medient.com.tr
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Burun tıkanıklığını değerlendirmede 
hasta öyküsü önemlidir

Burundan nefes alamama şikayeti KBB 
polikliniğine en sık başvuru nedenlerinden 
biridir. Burun tıkanıklığının değerlendirilmesin-
de hastanın şikayetlerinin ayrıntılı bir şekilde 
sorgulanması önemli yer tutar. Şikayetin 
başlangıç zamanı, şikayeti arttıran ve azaltan 
faktörler, şikayetin tek ya da çift taraflı olması, 
ilaç, sigara, alkol vb. alışkanlıkların sorgulan-
ması hastalık hakkında yol göstericidir.

Obeziteyi vücut yağlarının artışı olarak 
tanımladığımızda, sağlık üzerine oluşturduğu 
risklerde en önemli ve belirleyici faktör yağın 
vücuttaki dağılımıdır. Erkek tipi obezite ge-
nellikle merkezi nitelikte olup karın ve boyun 
bölgesinde yoğunlaşan yağlanma ile tanımla-
nır. Kadın tipi obezite de ise kalça çevresinde 
yağlanma ön plandadır. 

Obezitenin derecesini değerlendirmek için en 
uygun yöntem beden kitle indeksidir (BKİ). 
BKİ, beden ağırlığının (kg) boy uzunluğu-
nun karesine (m²) bölünmesiyle elde edilen 
değerdir. National Center for Health Statistics, 
BKİ’yi (18.5 – 24.9) normal, (25.0 – 29.9) 
kilolu, (>30.0) obez olarak tanımlamıştır.

Erkek tipi obezite uykuda nefes durma-
sı eğilimini arttırır

Çok sayıda çalışma erkek tipi yağlanma 
şeklinin, boyun ve karın organları çevresinde 

olup, daha çok hastalığa neden 
olduğunu göstermektedir. Hiper-
tansiyon, kalp damar hastalıkları, 
uykuda nefes durması, Tip 2
şeker hastalığı, inme, çeşitli 
kas-kemik, karaciğer ve idrar 
kesesi hastalıkları obezite ile 
ilişkilendirilmektedir.
 
Merkezi obezite üst solunum yolu 
çevresinde ve karın bölgesinde 
yağ birikimi ile üst solunum yolu 
açıklığını ve solunum şeklini et-
kileyerek, uykuda nefes durması 
hastalığı eğilimini arttırmaktadır.

Obez hastalarda geniz eti 
nefes alma problemine yol 
açar

Yaptığımız çalışmada burundan 
nefes alma problemi yaşayan 30 
obez ve 30 normal kilolu hasta-
yı karşılaştırdığımızda iki grup 
arasında farklılığın ortaya çıktığı 
hastalığın adenoid hipertrofisi 
(geniz eti) olduğunu saptadık.

Burundan nefes alma problemi 
şikayetiyle polikliniğe gelen obez 
veya normal kilolu hastaları de-
ğerlendirirken, hastaların hem bu-
runlarının önünün hem de endos-
kopik (kamera ile) yöntemle içinin 
genize kadar değerlendirilmeleri 
gerekmektedir. Burun kıkırdağının 
ön tarafındaki ileri derecedeki 
eğrilikler, nazal polipler gibi burun 
hastalıkları endoskopik görüntü-
lemeye engel olduğu ya da nazal 
endoskopiye hasta uyumunun 
olmadığı durumlarda  çekilen 
burun tomografileri hem sinüs 
hastalıklarının değerlendirilmesin-
de hem de geniz hastalıklarının 
değerlendirilmesinde yardımcı 
olması açısından yapılması gere-
ken ilk tetkiktir.

Burundan nefes alma problemi 
yaşayan obez bir hastayla karşı-
laştığımız zaman burun kıkırdak 
eğriliği ve konka hipertrofisinden 
(burun eti) sonra dikkat etmemiz 
gereken üçüncü  burun hastalığı 
adenoid hipertrofisidir (geniz eti).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ 
birikmesi olarak tanımlanan obezite uykuda nefes durması hastalığını da 
tetiklemektedir..

BURUN TIKANIKLIĞINIZIN NEDENİ 
OBEZİTE OLABİLİR

UZMANINDAN BURUN TIKANIKLIĞINIZIN NEDENİ OBEZİTE OLABİLİR

KBB Uzmanı
Op. Dr. M. Sinan Oduncu
msoduncu@medient.com.tr

Erkek tipi ve kadın 
tipi obezite farklı 
bölgelerde yağlan-
maya yol açar
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Her baş dönmesi vertigo değildir…

Denge sisteminde ortaya çıkan fonksiyon 
bozukluğu sonucu baş dönmesi ile kendini 
gösteren vertigonun kelime anlamı dönmektir. 
Kendi çevresinde 4-5 defa döndükten sonra 
duran veya lunaparkta dönme dolaba binip 
inen, sağlıklı insanlarda ortaya çıkan baş 
dönmesi olarak tarif edilebilir.

Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kişi vertigo 
rahatsızlığından şikâyetçi. Vertigo sırasın-
da hastalar çevredeki eşya veya insanların 
etrafında döndüğünü ifade ederler. Kişide 
ortaya çıkan sağ veya sola doğru denge kaybı, 
sersemlik hissi, başta ağırlık olması veya yerin 
ayaklar altından kayması durumu vertigo 
değildir. Bu gibi durumlar dizziness olarak 
adlandırılır ve bu da denge bozukluğu içinde 
yer almasına rağmen vertigoya göre tedavisi 
farklılık gösterir.

Vertigo bir hastalık değil bulgudur…

Vertigo bir hastalık değildir; bir semptom yani 
bulgudur. Nasıl baş ve kol ağrısı veya ayakta 
uyuşukluk bir hastalık olmayıp bir hastalık 
sonucu ortaya çıkıyorsa vertigo da benzer 
şekilde bir hastalığın neden olduğu bulgudur. 
Bu nedenle hangi hastalığın vertigoya neden 
olduğu araştırılarak tanıya gidilmelidir. Verti-
goya neden olan her hastalığın tedavisi farklı-
dır. Bu nedenle vertigonun tedavisi altta yatan 
hastalık tespit edildikten sonra yapılmalıdır. 
Denge sinirinin iltihabı, iç kulak denge siste-
minin işlev bozukluğu, iç kulağın iltihabı, iç 

kulak migreni, psikolojik nedenler, 
yüksek basınca veya sese maruz 
kalınması sonrasında iç kulakta 
hasar oluşması, iç kulak sinirin-
den kaynaklanan tümör, beyne 
giden kan damarlarında daral-
ma, MS, beyin tümörleri, boyun 
omurga ve kas yapısında ortaya 
çıkan hastalıklara bağlı gelişen 
denge bozuklukları, vertigo neden 
olabilir.

Vertigonun tedavisi vardır…

Halk arasında varolan “vertigonun 
tedavisi yoktur” inanışı yanlıştır. 
Vertigo tedavisinin başarısız olu-
şundaki ana neden çoğu zaman 
tanının doğru konamamasıdır. 

En sık vertigo nedeni olan ve den-
ge kristallerinin dağılması olarak 
adlandırılan ’benign paroksismal 
pozisyonel vertigo’ da tanı doğru 
konur ve kristallerin dağıldığı 
yarım daire kanalı doğru olarak 
tespit edilirse tek manevra ile 10 
dakika içinde % 90’ın üzerinde te-
davi sağlanmaktadır. Diğer verti-
goya neden olan hastalıklarda da, 
hastanın gerekli yaşam şartlarına 
uyması ve düzgün ilaç kullanı-
mı ile şikâyetler ya tamamen 
geçmekte ya da hayatı etkileme-
yecek seviyeye inmektedir.

Vertigoya neden olan has-
talığın saptanması doğru 
tedavi için önemlidir…

Vertigo (baş dönmesi) kişinin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyerek hayat 
kalitesini düşüren ve toplumun büyük bir bölümünde rastlanan bir durumdur.

VERTİGO (BAŞ DÖNMESİ)
ÇARESİZ DEĞİL!

UZMANINDAN VERTİGO ÇARESİZ DEĞİL!

KBB Profesörü
Prof. Dr. Şenol CİVELEK
scivelek@medient.com.tr

Vertigo bir hastalık 
değil bulgudur…
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Vertigoya sebep hastalığın belirlenmesi  
hastanın hikayesinin iyi alınması ve fizik 
muayenenin tam yapılmasıyla başlar. Ancak 
kesin teşhis için yapılması gereken denge 
sistemleri değerlendiren  testlerin yapılma-
sıdır. Böylelikle  gereksiz ve yanlış tedavileri 
önlemiş oluruz.

Vertigo şikayetiyle gelen hasta öncelikle  
odyolojik yönden değerlendirilir daha sonra 
denge testlerine geçilir. Denge testleri video-
nistagmografi (VNG) ve postürografi  olarak 
uygulanmaktadır. Burada amaç vertigoya 
sebep olan bozukluğun kaynağını saptamak-
tır. VNG’de vertigonun merkezi sistem veya 
iç kulak kaynaklı olup olmadığı testlerle değer-
lendirilmektedir. Postürografi de yaklaşık 15 
dk süren hastanın düşme riskini ve denge 
bozukluğunun objektif değerlendirmesini 
yapmaktadır. Aslında bu testlerle yapılan 
hastanın denge kapasitesinin tam 
olarak değerlendirilmesidir.

Halk arasında kristal kayması 
denilen Benign Paroksismal 
Pozisyonel Vertigo manevra-
larla düzeltilebilir…

Benign paroksismal pozisyonel verti-
go; yatağa yatarken, yataktan kalkarken, 
ayakkabı giymek için eğildiğinde veya 
raftan bir şey almak için baş kaldırıldı-
ğında kısaca baş hareketleriyle ortaya 
çıkar. Çoğu hastada baş dönmesi 5-15 saniye 
sürer, nadiren 1 dakika veya üstüne de çıka-
bilir. Kişi oturur pozisyondan yatar pozisyona 
geçince şiddetli baş dönmesi olur, yattığı 
yerden doğrulup oturunca da yine aynı şekilde 
baş dönmesi ortaya çıkmaktadır. Kristallerin 
düştüğü doğru kanal tespit edildikten sonra 
yaklaşık 10 dakika süren manevra ile kristaller 
yarım daire kanalı içinden ayrıldıkları alana 
geri yollanır. İlaç kullanmadan yapılan ilk 
manevra sonrası tedavide başarı oranı % 85’in 
üzerindedir.

İç kulak tansiyonu olarak bilinen 
Meniere hastalığının tedavisinde has-
tanın yaşam şekli değiştirilmelidir…

Meniere Hastalığı: 
İç kulakta ses dalgalarının oluşturduğu 
titreşimlerin alınıp elektriksek enerjiye 
çevrilip beyne iletilmesi iç kulak sıvı-
larının dalgalanması ile olmaktadır. 
Bu iç kulaktaki sıvıların basıncının 
artması sonucu Meniere Hastalığı 

gelişir. İç kulak sıvı basıncının arttığı ataklar sı-
rasında vertigo, işitme kaybı, kulakta çınlama 
ve kulakta dolgunluk ortaya çıkar. Vertigoya 
mide bulantısı ve kusma eşlik edebilir. Bu 
ataklar dakikalarca sürebildiği gibi saatler 
veya bir gün süreyle devam edebilmektedir. 
Senede bir atak görülebildiği gibi haftada bir 
atağın görülebildiği, kişilerin hayatını idame 
etmesini engelleyecek seviyelere ulaşabil-
mektedir. Tam olarak sebebi bilinmemekle 
beraber genetik geçiş, orta kulak iltihabı, 
kafa travması, kulak ameliyatları, iç kulaktaki 
anatomik bozukluklar bu hastalığa neden ola-
bilmektedir. Tedavide tuz alımının azaltılması, 
kafeinli içeceklerden uzak durulması, sigara 
kullanılmaması ve stresten uzak durulması 
önerilir. Hastalığın şiddetine ve hastalığın atak 

sayısına göre ilaç tedavisi 

uygulanmakta ve bu şekilde tedavinin 
sağlanamadığı durumlarda orta kulağa ilaç 
uygulamaları ve çeşitli ameliyatlar uygulana-
bilmektedir.

Vestibüler Nörinit takip gerektiren bir 
durumdur…

İç kulaktaki denge organı ile beyin arasında 
bağlantıyı sağlayan denge sinirinin iltihabı ile 
ortaya çıkar. Ani başlayan çok şiddetli vertigo, 
mide bulantısı ve kusma insanda panik 
oluşturur ve zaman zaman ölüm korkusunu 
beraberinde getirir. Baş dönmesinin çok 
şiddetli olduğu durumlarda günlerce yatak-
tan kalkmak mümkün olmayabilir ve şiddetli 
mide bulantısı, yemek yeme ve su içmede 

zorlanmaya neden olabilir.  Vertigo 
günler içinde azalır, fakat denge 

bozukluğu aylarca, gerekli takip ve 
tedavi desteğinin sağlanmadığı 

durumlarda yıllarca devam ede-
bilir. Yoğun baş dönmesinin 
ilk günlerinde kişi gerekirse 
hastaneye yatırılıp serum 
ile birlikte yoğun tedavi 
uygulanmalı ve en erken 
dönemde hareket etmesi 
sağlanmalıdır.  
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Burun estetiği(Rinoplasti) Nedir?
Rino–burun, plasti–şekil veya form vermek 
kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır ve 
buruna şekil vermek anlamına gelmektedir. İn-
gilizcede “nose job”, Türkçe’de “burun estetiği” 
olarak bilinmektedir. Bu ameliyatta burun sırtı, 
kanatları, ucu, deliklerine şekil verilmektedir.

Septoplasti nedir?
Septum–burun boşluğunu sağ ve sol boşluk 
olmak üzere ikiye ayıran önde kıkırdak, arkada 
ise kemikten oluşan ve normalde düz olması 
gereken bir yapı, plasti–şekil veya form ver-
mek kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. 
Burun tıkanıklılığına neden olan septum eğri-
liklerini düzeltmeyi amaçlayan bir ameliyattır. 
Burundan kıkırdak ve kemik alınması olarak 
da bilinmektedir. Burun içinden yapılan bu 
ameliyattan sonra burun şeklinde değişiklik 
olmaz. Bu ameliyatta burun şekli değişmediği 
için morarma ve şişme de olmamaktadır.

Septorinoplasti nedir?
Hem burun içindeki problemli (eğri, kırık 
kıkırdak veya kemiği) düzeltmek aynı zaman-
da burun dışındaki şekil bozukluğunu (kemer, 
burun ucu düşüklüğü, burun kanatlarında 
deformasyon) düzeltmeye yönelik cerrahidir. 
Yani bu ameliyatta burunun hem içi hem de 
dışındaki problemler düzeltilmektedir.

Septorinoplasti / Rinoplasti ameliyatın-
dan sonra ağrı en az düzeydedir…

Sanılanın aksine rinoplasti ağrılı ameliyat 
değildir. Her ne kadar burun sırtındaki ke-
miklere çeşitli yöntemlerle şekil veriyor olsak 
da (törpüleme, burun yan duvar kemiklerinin 
düzeltilmesi) artık kullanılan modern ameliyat-
hane malzemeleri ile ameliyat sonrasında ağrı 

minimum düzeyde olmaktadır. Ağrı eşikleri 
kişiden kişiye fark ettiği için her hastada ağrı 
düzeyleri de farklı olacaktır.

Piezo tekniği ile ameliyat sonrası işlik 
ve morluğu minimal seviyeye indirebi-
liyoruz

Ameliyat sırasında burun sırtındaki kemerin 
törpülenmesi ve burun kenarlarındaki kemikle-
rin şekillendirilmesi sırasında kemik içinden ve 
çevre yumuşak dokulardan sızan kan, gözaltı 
çukurlarına kaçar. Bu durum ameliyat sonra-
sında üst ve alt göz kapaklarında morarma ve 
şişmeye neden olur.

Günümüzde hem estetik hem fonksiyonel amaçla yapılan burun ameliyatları 
oldukça yaygınlaşmıştır ve başarıyla sonuçlanmaktadır. 

BURUN ESTETİĞİ

UZMANINDAN BURUN ESTETİĞİ

KBB Uzmanı
Op. Dr. Şahruz ŞEYDA
shahrouz@medient.com.tr



www.medient.com.tr 9

Morarma ve şişmenin olması has-
tanın ağrısı vardır anlamına gelmez. 
Morarma ve şişme modern cerrahi 
aletler (piezo cerrahi, tur, motor) kulla-
nılmaya başladıktan sonra minimum 
düzeyde görülmekte olup ortamala 
5-7 gün sonra kaybolmaktadır. Mo-
rarmaya neden olan diğer bir neden 
ise hastanın cilt yapısının morarmaya 
yatkın olmasıdır.

Özellikle beyaz tenli kişilerde ame-
liyat sonrası morluk biraz da fazla 
görmekteyiz.

Septorinoplasti / Rinoplasti 
ameliyatından sonra tampola-
rın yerini slikon splitler aldı…

Ameliyat sonrasında çoğu zaman 
artık tamponlara ihtiyaç olmamakta-
dır. Son yıllarda tamponların yerine 
silikon splintler yaygın kullanılmaya 
başlamıştır. Silikon splintler elastik, 
dokulara yapışmayan, üzerinde 
nefes alıp vermeyi sağlayan borunun 
olduğu malzemelerdir ve çıkarılması 
kesinlikle ağrısızdır. Ameliyatınızın 
ikinci ve üçüncü gününde cerrahınız 
tarafından çıkarılmaktadır. Silikon-
ların üzerindeki borular sayesinde 
ameliyattan hemen sonra bile nefes 
alabiliyorsunuz.

Septorinoplasti / Rinop-
lasti ameliyatı  kaç 
saat sürer?
Burundaki proble-
me göre değiş-
mekle birlikte 
ameliyat 3-4 saat 
arasında sürmek-
tedir.

Septorinoplasti 
/ Rinoplasti ameli-
yatından sonra hemen 
taburcu olunabilir…

Ameliyat sonrasında iyi hisseden has-
talar aynı günde, dinlenmek isteyen 
hastalar 1 gece kaldıktan sonra 
taburcu edilmektedir.

Septorinoplasti / Rinoplasti 
ameliyatından sonra hastayı 
bekleyen süreci şöyle özetleye-
biliriz;

Ameliyat günü ve ya ertesi gün tabur-
cu olacaksınız. Ameliyatınızın ikinci 
veya üçüncü gününde doktorunuz 
burun içindeki silikonlarınızı almak 
için sizi çağıracaktır. Burun sırtında-
ki atel 5. veya 7. günde alınmakta 
ve ya değiştirilmekte ve bandlar 

yapıştırılmaktadır. On gün 
sonra burundaki bütün 

bandlar ve ya atel 
çıkarılmaktadır.

Burun ucu ve 
içindeki dikişler 
15-20 gün içinde 
kendiğinden dökü-

lecektir. 

Bundan sonra dokto-
runuz tarafından takipe 

alınacak ve belirli aralıklarla 
kontrole çağırılacaksınız.

Ameliyattan 10 gün sonra rutin 
hayatınıza dönebilirsiniz. Ameliyattan 
sonra 2 ay boyunca gözlük kullanma-
manız gerekecektir. 

Ameliyattan 2 gün sonra vücudunuzu 
yıkayabilirsiniz. Saçlarınzı ise kuaför-
de yıkatmanız gerekecek. Ameliya-
tınızdan 5-6 gün sonra normal duş 

alabilirsiniz. Ameliyatınızdan 10-15 
gün sonra denize ve havuza girebilir-
siniz.

Ameliyatınızın ikinci gününden itiba-
ren istediğiniz herşeyi yiyip içebilirsi-
niz. Göz altında morarmalarınız varsa 
morarmalar geçene kadar güneşe 
çıkmamanız veya şapka kullanmanız 
gerekecektir. Ameliyatınızdan 10 gün 
sonra uçağa binebilirsiniz.

Septorinoplasti / Rinoplasti 
ameliyatından önce burnun 
nasıl bir şekil alacağı hastaya 
smilasyonla gösterilir…

Ameliyattan önce doktorunuz 
tarafından fotoğraflarınız çekilecek 
ve burnunuzdaki problemler ortaya 
konulacaktır. Sonra görsel simulas-
yon programı ile (genelde Photoshop) 
buruna yapılacak ameliyat planla-
nacaktır. Burnunuzda değişmesini 
istediğiniz kısımları doktorunuzla 
tartışacak ve tercih ettiğiniz bir burun 
şekli belirlenecektir. Ameliyat sırasın-
da planlanan buruna en yakın burun 
yapılmaya çalışılacaktır.

Septorinoplasti / 
Rinoplasti ameli-
yatlarından sonra 
hastalar durumla-
rına göre aynı gün 
taburcu edilebil-
mektedirler.

Piezo tekniği 
ile ameliyat sonrası 

şişlik ve morluğu 
minimal seviyeye 

indirebiliyoruz
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Adenoidektomi (geniz eti ameliyatı) 
ile birlikte veya tek başına bademcik 
ameliyatı ülkemizde ve dünyada en sık 

uygulanan ameliyatlardandır. En sık uygulan-
ma nedeni uykuda ağzı açık uyuma, horlama, 
uyku apnesi gibi uyku rahatsızlıkları ve ikinci 
olarak sık tekrarlayan bademcik iltihaplarıdır. 
Bademcik çevresi abseleri, tek taraflı büyü-
meler, bademcik kaynaklı kötü koku bazı diğer 
nedenlerdir. 

Teşhis genellikle takibe dayalı hikaye ile konur. 
Ameliyat öncesinde belirli kronik hastalıklar 
ve aile öyküsü olmayan hastalarda tam kan 
sayımı, kanama pıhtılaşma değerleri yeterlidir. 

Teknikler:
Bademcik ameliyatı teknikleri temel olarak 
iki grupta toplanır; ekstrakapsüler (total 
bademcik ameliyatı=bademciklerin tamamen 
alınması) ve intrakapsüler (parsiyel bademcik 
ameliyatı=bademciklerin kısmen alınması). 
Parsiyel bademcik ameliyatına tonsillotomi 
veya subtotal bademcik ameliyatı da denir. 
Ekstrakapsüler bademcik ameliyatında ba-
demcikler tek parça halinde kapsülü ile birlikte 
çıkarılır. Intrakapsüler bademcik ameliyatında 
ise kapsül korunarak bademciklerin belli bir 
parçası çıkarılır. Bademciklerin büyüklüğüne 
bağlı sorunlarda daha çok intrakapsüler veya 
ekstrakapsüler yöntemler uygulanırken sık ilti-
haplanmasına bağlı ameliyatlarda ekstrakap-
süler yöntemlerin kullanılması daha doğrudur.

Soğuk bıçak 
Bademcik ameliyatlarında kullanılan en eski 
yöntem bıçak diseksiyon yöntemidir. Tarihsel 
olarak farklı enstrumanlar kullanılmıştır. Ba-
demcik makas veya bisturi yardımıyla çevre 
dokulardan serbestlenir. Kanama kontrolü 
emilebilir iplikler ile bağlama yöntemiyle 
veya koterler ile yapılır. Ameliyat sırasındaki 
kanama diğer yöntemlere göre daha fazla 
olsa da ameliyat sonrası kanamalar ve ağrı 
çok değildir.

Monopolar / Bipolar elektrokoter:
Bademcik üst kutbundan tutulup koter 
enerjisi kullanılarak kapsülü ile birlikte çıkarılır. 
Bipolar koter monopolar notere göre bölge 
ve çevre alanlara daha az enerji gönderir ve 
sağlam dokulardaki tahribat daha az olur. 
Kanama kontrolü yine koter veya emilebilir 
sütürler yardımıyla olur. Ameliyattaki kanama 
az olsa da ameliyat sonrası ağrı kimi zaman 
biraz daha fazla olabilir.

Bademcik ameliyatı (tonsillektomi / tonsillotomi) ülkemizde ve dünyada özel-
likle de çocukluk çağındaki en sık uygulanan ameliyatlardan biridir. Özellikle 
son yıllarda teknolojik gelişmelerin de etkisiyle birçok yöntemle uygulanabilen 
ameliyatlardır. 

BADEMCİK AMELİYATLARI
ARTIK ÇOK FARKLI!

UZMANINDAN BADEMCİK AMELİYATLARI ARTIK ÇOK FARKLI!

KBB Uzmanı Yrd. Doçent
Yrd. Doç. Dr. 
Devrim Bellek
dbellek@medient.com.tr
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Harmonik skalpel:
Harmonik skalpel saniyede 55000 
kez titreşim yayan ultrasonik dalgaları 
enerji olarak kullanır. Ekstrakapsüler 
yani bademciğin tam çıkarılmasında 
kullanılır. Dokularda kesme ve pıhtı-
laşmayı birlikte yapar. Kanama kont-
rolü için farklı bir yöntem gerekmez. 
Ameliyat süresince kanama olasılığı 
çok düşüktür.

Bipolar radyofrekans ablasyon 
(koblasyon)
Hem ekstrakapsuler hem de intrakap-
suler ameliyatlar için kullanılabilse de 
en sık bademcik küçültmede kullanı-
lır. Dokuya çok düşük enerji transferi 
oluşur ve böylece doku harabiyeti 
minimum olur. Kanama kontrolü 
için farklı bir yönteme ihtiyaç yoktur. 
Ameliyat sürecinde kanama minimal 
düzeydedir.

Mikrodebrider bademcik ameli-
yatı:
Bademcik küçültme yöntemlerinden 
biri de mikrodebrider yöntemidir. 
Ayakla kontrol edilen bir motor, el 
aparatının döner başlığını döndürerek 
dokuları traşlamasına olanak sağlar. 
Üniteye bağlı aspiratör yardımıyla bu 
dokular bölgeden uzaklaştırılır. Kap-
sül korunarak bademciğin % 90-95’i 
alınabilir. Bademciğin istenilen şekilde 
küçültülmesine olanak sağlar.

Termal Welding:
Dokular direkt termal enerji ve basınç 
ile koagüle ve diseke edilir. Termal 
enerji sağlayan eleman ise düşük 
voltajlı direkt akım ile çalışan basit bir 
dirençli ısıtıcı telidir. Termal welding 
forsepsinin uçları arasındaki dokudan 
elektrik akımı geçmez ve bu tabaka 
nikel krom telin ısıtıcı etkisinin cihazın 
diğer kısımlarına yayılmasını önler. 
Kesme ve koagülasyon eşzaman-
lı gerçekleşir. Cihaz kesilmiş bir 
damarın iki ucunu da kapatır. Dokuya 
uygulanan enerji çok düşük düzeyde-
dir. O yüzden ağrı ve kanama olasılığı 
daha düşüktür.

Lazer
Karbondioksit lazer, potasyum titanil 
fosfat (KTP) lazer ve kontakt diot 
lazer bademcik ameliyatında en 
sık kullanılan yöntemlerdir. Enerji 
fiberoptik bir kablo ile dokuya iletilir 
ve dokuyu ayırmada ve damarları 
koagüle etmede kullanılır. Ameliyat 

sonrası ağrı konusunda belirgin avan-
taj sağlamaz.

Bademcik ameliyatlarında kullanılan 
her tekniğin ameliyat süresi, maliyet, 
ameliyat sonrası görülen ağrı ve 
kanama gibi faktörlere bağlı farklı et-
kileri mevcuttur. Hemen hiçbir teknik 
diğerine göre özellikle ameliyat son-
rası komplikasyon ve ağrı konusunda 
uzak ara önde değildir. 

Ameliyat sırasındaki kanama ve 
ameliyat süresi konusunda değişen 
avantajlar söz konusudur. Ama belki 
de en çok değişkenlik gösteren konu 
maliyet konusudur. Bu konularda 
cerrahın seçimi en önemli faktör olup, 
ileri bilgi almak için KBB uzmanınızla 
görüşmeniz faydalı olacaktır.

Ameliyat öncesinde 
belirli kronik hasta-
lıklar ve aile öyküsü 
olmayan hastalarda 
tam kan sayımı, 
kanama pıhtılaşma 
değerleri yeterlidir.
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Sesimizdeki değişiklikler sadece ses 
tellerinden kaynaklanmaz…

Ses, halk arasında ses telleri denilen ancak 
gerçekte ses bantları diyebileceğimiz, perde 
şeklinde iki yapının yan yana durarak arasın-
dan geçen havayı titreştirmesi veya havada 
basınç değişikliği dalgaları oluşturulmasıdır. 

Gırtlak tıbbi deyişle “larinks” akciğerlerimize 
hava sağlayan soluk borumuzun girişine 
yerleştirilmiştir. Burası aynı zamanda ye-
mek borumuzun da hemen önünde yer alır. 
Akciğerlerimize giden hava ses bantlarımızın 
üzerinden geçer. Ses bantlarının ses çıkarmak 
dışındaki bir diğer görevi de su ve yiyeceklerin 
akciğerlere kaçmasını engelleyerek yemek 
borusuna doğru yönlendirilmesidir.

Güzel bir ses için, sesi oluşturacak havayı 
sağlayan güçlü bir akciğer, farklı titreşim 
dalgaları yaratacak esnek ve pürüzsüz yüzeye 
sahip ses bantları ve bu sesi şekillendirmeye 
uygun dil, damak, dudak ve burun yapısıdır.

Sesimiz yukarıda tarif ettiğimiz bütün organ-
lardaki değişikliklerden kolayca etkilenmek-
tedir.

Güzel bir ses Allah vergisi olmakla birlikte, bu 
sesin korunması ve daha iyi hale getirilmesi 
insanların kendi elindedir. 

Sesteki değişiklik üç haftadan daha 
uzun sürdüğünde mutlaka bir Kulak 
Burun Boğaz doktoruna gidilmesi 
gerekir.

Sesimizi kötü etkileyen sebep-
lerin başında sigara ve alkol 
alışkanlığı, gırtlak reflüsü yani 
kötü yemek yeme alışkanlığı, 
sesin kontrolsüz ve kötü kullanıl-
ması diğer bir deyişle bağırarak 
konuşma alışkanlığı gelmektedir. 
Buradan anlayacağımız sesimizin 
bozulmasında ki temel sebep 
bizim sesimizi bozacak uygun-
suz davranışları alışkanlık haline 
getirmemizdir. 

Sigara bu sebeplerin en tehlikelisi 
olup içerdiği toksik maddeler 
akciğere doğru yol alırken ses 
bantlarının üzerine temas ederek 
geçer ve bu bantların yüzeyi-
ni tahriş eder. Sigaradan her 
çekilen nefesin ses bantlarına 
verdiği zararı şu örnekle açıkla-
yabiliriz; elinizi zımpara üzerine 
çok bastırmadan sürttüğünüzü 
düşünün her bir nefes sigaranın 
sıcak dumanı da ses bantlarınızın 
üzerini döşeyen örtüye aynı zararı 
vermektedir. Ayrıca içerdiği toksik 
maddeler bu örtüdeki hücrelerin 

yapısını bozarak kontrolsüz hücre 
çoğalması dediğimiz kötüye 
dönüşümü başlatabilir. İşte bu 
durum en korkulan ses kısıklığı 
hastalığı olan gırtlak kanseri 
habercisidir. Bu nedenle sesi-
nizde fark ettiğiniz değişiklik üç 
haftadan daha uzun sürdüğünde 
mutlaka bir Kulak Burun Boğaz 
doktoruna gidilmesi gerekir.

Diğer önemli bir ses kısıklığı se-
bebi de gırtlak reflüsü dediğimiz 
asit veya alkali mide içeriğinin 
ses bantlarımız üzerine temas 
ederek benzer şekilde bu bölgeyi 
tahriş etmesidir. Eğer bu sık sık 
tekrarlanırsa benzer sonuçlar 
doğurabilir.

Sesin kötü kullanımı ses 
kısıklığının en sık rastlanan 
nedenlerindendir…

Ses kısıklığının en sık sebebi olan 
ancak iyi huylu ses bantı etkilen-

Ses kısıklığı birçok nedene bağlı olarak oluşabilen ve bazen çok ciddi hastalık-
ların belirtisi olabilen bir durumdur.

SES KISIKLIKLARI

UZMANINDAN SES KISIKLIKLARI

KBB Profesörü
Prof. Dr. Hakan CINCIK
hcincik@medient.com.tr

Sesteki değişiklik 
üç haftadan daha 
uzun sürdüğünde 
mutlaka bir Kulak 
Burun Boğaz dok-
toruna gidilmesi 
gerekir.
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mesi diyebileceğimiz diğer sebep ise sesin 
aşırı ve uygunsuz kullanımıdır. Sürekli bağıra-
rak konuşma alışkanlığına sahip kişileri buna 
örnek verebileceğimiz gibi, çok az su içerek 
ses bantlarının kurumasına sebep olan ve 
çok konuşarak bu bantları aşırı yoran kişilerde 
buna örnek olabilir.

Her bireyin gırtlak yapısı farklı olup, ses çıkar-
ma kapasitesi, toksik maddelere dayanıklılığı, 
kötü ve aşırı kullanıma verdiği tepkide farklılık-
lar göstermektedir. Bazen iyi huylu ses kısıklı-
ğı ile başlayıp kötüleşebilir veya aynı kalabilir. 
Bazen de bu tepkiler kötü yönde olmaktadır. 
Bu tepkinin ne zaman nasıl başlayacağı belli 
değildir, daha çok ileri yaşlarda ve erkeklerde 
olmakta ancak aşırı sigara kullanımı ve HPV 
(Human Papilloma virüs) gibi mikrobik sebep-
lere bağlı olarak son yıllarda artan oranda çok 
genç yaşlarda ve kadınlarda da kötü yönde 
hücre değişikliği olmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz sebepler sonucunda 
ses bantları üzerinde farklı kişilerde farklı 
tepkiler oluşur. Bu tepki ses bandı üzerinde 
oluşan basit tabirle su toplaması “ödem” ile 
başlayıp bu tahrişin sebebine, süresine ve 
yoğunluğuna bağlı olarak, ellinizdeki na-
sırlaşmaya 

benze-
tebileceğimiz 
“nodül”, su toplamış kalıcı 
kesecikler “polip” gibi iyi 
huylu diyebileceğimiz 
ses bozukluklarına sebep 
olabilir. Sesimizi bozan 
sebepler sonucunda ses 
bantları üzerini örten epitel 
dediğimiz örtünün hücrele-
rinin kötü yönde nasır-
laşması diyebileceğimiz 
“hiperkeratoz”, bozulmuş 
hücre diyebileceğimiz 

“displazi” kanser öncüsü olan kötü yönde 
değişikliklerdir. Bu erken fark edilir ve önlem 
alınırsa hiç bir problem olmadan atlatılabilir. 

Ancak ses bandı üzerindeki hücrelerde kont-
rolsüz çoğalma başlarsa bu kontrolsüz olarak 
büyüyen doku ses bandını boydan boya 
tutabileceği gibi karşı ses bandına yayılabilir. 
İşte bu kontrolsüz büyümenin ismi “gırtlak 
kanseri” dir.  Bundan daha da kötüsü kontrol-
süz olarak çoğalan kanser hücreleri derine 
yayılarak ses kaslarına veya daha derinlere 
gırtlak çatısı kıkırdağına kadar yayılabilir. Bu 
kötü doku ne kadar yüzeyde ve küçük boyutta 
tespit edilirse o kadar kolay tedavi edilirken, 
ne kadar derinlere inerse o kadar vücudun 
diğer bölümlerine yayılarak tedaviyi imkansız-
laştırabilir. Sonuç olarak bu hastalıkların 

genelinde ilk bulgu sesin kısılmasıdır, bu 
nedenle özellikle 3-4 hafta içinde düzelmeyen 
ses kısılmalarında vakit kaybedilmeden KBB 
doktoru ile temasa geçilerek uygun muayene 
teknikleri ile ses bantları değerlendirilmeli 
gerekirse ameliyathanede biyopsi yapılarak 
oluşan değişikliğin sebebi aydınlatılmaya 
çalışılmalıdır. Erken evrede küçük boyutta 
yakalanan kötü değişiklikler çok basitçe 
tedavi edilebileceği gibi geç kalınan durumlar-
da gırtlağın tamamen alınmasına veya daha 
kötüsü vücuda yayılım nedeniyle hastanın 
kaybedilmesine kadar giden dramatik sonuç-
lar doğabilir.

Ses hijyenini nasıl sağlayabiliriz?
Sesimizi koruyup, sesimize iyi bakmamız 
için gerekli önlemlere biz tıpta “ses hijyeni” 
diyoruz.

- Buna sigara alışkanlığının bırakılması ile başlaya-
biliriz. 

 - Bol su içilmesi gırtlağımızın nemli tutulmasının 
yanı sıra vücuttan toksik maddelerin uzaklaştırıl-

masını sağlar.

- Gırtlak reflüsü tanısı ve  tedavisi de 
burada çok önemlidir. Mide sıvılarının 

ses bantlarını tahrişi engellenmiş olur.

- Bağırmak, yüksek sesle ve çok uzun 
süre konuşmak gibi sesimizi aşırı ve kötü 
kullanmaktan kaçınmalıdır. 

- İyi bir ses için ses kasların uygun kullanımı 
düzenli çalıştırılması da diğer bir önlemdir. 

- Eğer profesyonel ses kullanıcısıysak ki 
buna ses sanatçıları dışında öğretmen, bankacı, 

pazarlamacı gibi sürekli ve uzun konuşan kişilerin 
hepsi dahil edilebilir. Ses kullanımı ve ses egzersizle-
ri konusunda bu kişilerin ses terapistlerinden yardım 
alınmasında fayda vardır.
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Burun anato-
mik yapı itibariyle yüzün en belirgin 
kısmında bulunduğu için önemli bir 

organdır. Hem kozmetik açıdan hem solunum 
sisteminde üstlendiği fonksiyonlar açısın-
dan,  birçok probleme maruz kalabilmektedir. 
Yenidoğan hastalarımızdan tutun da, ileri yaş 
hastalarımıza kadar, burundan kaynaklanan 
hastalıklar hayat konforunu ciddi şekilde 
etkileyebilmektedir.

Burun problemleri; yenidoğan döneminde 
anne sütü alırken nefessiz kalıp beslene-
meyen bebekler, hayatın ilk adımlarını 
atarken üzerlerine titrememize rağmen, 
onlarca kez düşüp burunlarına travma 
alan süt çocuğu dönemi, burunlarından 
lego parçaları veya düğme, boncuk çı-
kardığımız sayısız oyun çağı çocukları, 
ilköğretim dönemlerinde okulda çarpı-
şan ve burun kanamasıyla gelen okul 
çocukları, iddialı halı saha maçlarının 
sonlarında genelde eski burnunu 
sahada bırakıp darbeli burunla 
koltuğuna iki kişinin girip getirdiği 
hastalarımız vb.; bu liste saymak-
la bitiremeyeceğimiz çeşitlilikte ve 
hepsinin yolları kulak burun boğaz polik-
liniğinin önünden geçmektedir. Bu kadar 
uzun bir listede, biz bu yazımızda, trav-
maya bağlı burunda hem nefes almada 
zorluk hem de görsel problemi olan, Elif 
hanımla operasyona dair süreci konuştuk 
ve kendisinin gözünden bu süreci  bizimle 
paylaşmasının hastalarımıza vereceğimiz 
en kıymetli bilgi olacağını düşündük.

Dr. M. Yanılmaz; Elif Hanım hoş geldiniz,

Elif C; Hoş bulduk teşekkür ediyorum

Dr. M. Yanılmaz; Seni bugün sınav yapma-
ya karar verdik :) operasyonu ne zaman ol-
dun, operasyon öncesi ve sonrasındaki süreci 
bizimle paylaşabilir misin, çünkü hastalarımız 
bu süreci çok merak ediyor.

Elif C; Operasyonu olalı yaklaşık 8 ay oldu 
ve bu süreç nasıl geçti inanın pek anlayama-
dım. Küçük yaşlarda burnuma aldığım darbe 
sonrasında, ilerleyen zamanlarda hem nefes 
almamın zorlaştığını, hem de burun kemi-
ğinde dışarıdan da eğrilmeler olduğunu fark 
ettim. Bu durum için 17 yaşlarındayken size 
gelmiştim ve 18 yaşını doldurduktan sonra 
burnumun son şeklini alacağını ve ondan 
sonra düzeltilebileceğini bana söylediniz. Bu 

süre içinde operasyon olmuş birkaç 
arkadaşımla konuştu-

ğumda 

sürecin zorluklarını ve fazlasıyla sıkıntı 
yaşadıklarını anlattıklarından dolayı 3-4 yıl 
operasyon fikrini erteledim :) 

Dr. M. Yanılmaz; Yani yaklaşık 3-4 yıl 
ortalıktan kaybolmanın sebebini de öğrenmiş 
olduk :)

Elif C: Kaçmaktan başka çarem yoktu  :)  
(tabi bu arada okulumu bitirmeyi düşün-
düm) ancak en son sizinle görüştüğümüzde 
burun operasyonlarında yeni bir teknikten söz 
ettiniz.

Dr. M. Yanılmaz; Ultrasonik 
burun operasyon tekniğini 

söylüyorsunuz. 

Elif C; Evet, o yöntemle ağrı, 
sızının yok denecek kadar 

az olduğunu, şişlik ve morar-
manın ise çok az olabileceğini 

söylediniz. Bu durum cesare-
timi toplamama neden oldu ve 
operasyon olmaya karar verdim. 

Karar verdikten sonra fotoğraflama 
yapıldı ve yüzüme uygun şekilde 

olabilecek ve aynı zamanda rahatça 
nefes alabileceğim bir şekil üzerinde 

karar verdik. Operasyon öncesinde 
yapmam gerekenler bana anlatıldı ve 
operasyondan birkaç saat öncesinde 
merkezinize gelip yatışım yapıldı.

Dr. M. Yanılmaz; Bu süreç heye-
canlı mıydı?

Elif C; Operasyona karar verme-
den önce kafam oldukça karışık 
ve heyecanlıydım, sürekli git-geller 
yaşıyordum. Olsam mı olmasam 
mı, etrafta negatif bir sürü örnekler 
vardı ve bu beni de korkutu-
yordu, ancak sizinle bu süreci 
planlayıp kararlaştırdıktan sonra o 
karışıklık, yerini tatlı bir heyecana 
bıraktı :) O heyecan da  operas-
yon odasına alındığımda beni 
karşılayan anestezi ekibinin sı-
cakkanlı ve profesyonel yaklaşı-
mıyla kaybolup gitti. Uyurken en 
son sizin ‘iyi uykular Elif Hanım, 
rahat olursanız, rahat uyanır-
sınız’ sözlerinizle uyudum. 
Uyandığımda serviste yata-
ğımdaydım ve yüze uygulanan 

BİR RİNOPLASTİ ÖYKÜSÜ !

SÖYLEŞİ BİR RİNOPLASTİ ÖYKÜSÜ!

KBB Uzmanı
Op. Dr. Muhammed 
YANILMAZ
myanilmaz@medient.com.tr
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soğuk hava maskesiyle birkaç saat dinlenince 
kendime geldim. Aynı gece hastanede dinle-
nip ilaç ve soğuk uygulama yapıldı ve sonraki 
gün taburcu oldum. Operasyon sonrası 4. ve 
7. günde kontrollerime geldim ve 10. günde 
artık oldukça rahatlamıştım.

Dr. M. Yanılmaz; Belkide en çok merak edi-
len konu şudur, çok fazla ağrın, sızın oldu mu? 
Yüzünde aşırı şişlik ve morluklar oldu mu?

Elif C; Ağrı olarak çok rahattım neredeyse 
ağrı kesici kullanmadım diyebilirim. 
Yüzümde şişlik çok az oldu ve 2.3. 
günden sonra azalarak, iki haftadan 
sonra ortadan kalktı, morarma ise 
hiç olmadı. Beni belki de en çok 
rahatsız eden burunda bir miktar 
kabuklanma ve akıntı oldu, o 
da bir iki hafta içinde azalarak 
düzeldi zaten. İlk 6 ay gözlük 
kullanamadım, onun dışında 
hayatımda etkilendiğim bir durum 
oluşmadı.

Dr. M. Yanılmaz; Operasyon öncesi 
planlama ile operasyon sonrası şu 
anki burun birbirine yakın bir sonuç mu 
oldu senin için?

Elif C; Bu konu operasyon öncesi 
benimde kafamda bir soru işa-
retiydi, çünkü sonuçta makina-
dan bir ürün çıkarılmıyordu. 
Resimdekinin aynısının 
olma imkanı zor bir 
durumdu, ancak 
şunu gönül rahat-
lığıyla diyebilirim 
ki plaladığımız 
şeklin % 99’unu
yakaladık.

Dr. M. Yanılmaz; Bu tabii bizim için çok 
keyif verici bir oran. Gerçekten oldukça başa-
rılı bir sonuç oldu. Peki hastalarımıza konuyu 
toparlayıcı bir şey söylersek (artık tecrübeli 
birisi olarak :) neler önerirsiniz?

Elif C; Öncelikle şunu demek isterim; burun 
operasyonu olmadan önce gerçekten kafa 
karışıklığı yapan onlarca neden vardı, etraftaki 
söylentiler, sosyal medyadaki karmakarışık 

reklamlar, operasyon korku-
su vs. tüm bunların 

üstesinden 
gelebilmek 

ve doğru bir 
yola gire-
bilmek için 
bu kararı 
doktoruyla 
beraber 
verme-
lerini, 
planlama-
yı birlikte 
yapmala-

rını, sosyal 
medyanın 

etkisinde 
kalmamalarını 

öneriyo-
rum. 

Ayrıca bu operasyonu yapan çok sayıda Dr. ve 
merkez var, hepsi de oldukça başarılı sonuç-
lar verebilir, önemli olan karşılıklı güven ve 
birlikte karar alabilme uyumu. Doktorunuza ne 
istediğinizi açıkça ve ayrıntılı şekilde anlatma-
nızı, hastane ve doktorunuzu iyi belirlemenizi 
öneriyorum. Tüm bunları bana sağladığı için, 
güvenli ve özenli bir süreci yönetip bana bu 
çok önemsediğim operasyonu neredeyse hiç 
hissettirmeden yaşattığı için, ve bana böyle bir 
yazıda yaşadıklarımı anlatma  fırsatı verdiği 
için Op. Dr. Muhammed YANILMAZ’a ve ekibi-
ne çok teşekkür ediyorum.

Dr . M. Yanılmaz; Elif Hanım ben size 
teşekkür ediyorum. Güler yüzünüz ve pozitif 
yorumlarınız işimizi daha rahat yapmamızı 
sağladı, hastalarımızın yararlanacağı bilgi-
lendirmeler yaptınız bana açıklayacak bir şey 
kalmadı, Rize’den getirdiğin kavurmalardan 
bir daha isteriz ama :) Sonuçta çok önemli bir 
bilgi olarak şunu paylaşmak istiyorum, burun 
operasyonlarında kemiği şekillendirmek için 
artık çekiç, keski, törpü kullanmıyorum. Av-
rupa’da son 5-6 yıldır gittikçe artan şekilde 
kullanılan ve güvenliği üst düzeyde olan, ultra-
sonik ses dalgalarıyla kemiğe ve sert dokulara 
şekil veren Piezo cihazından faydalanıyorum. 
Bu yöntemle hastalarımızda ağrı, morarma 
şikayeti minimuma inerken, operasyon güven-
liği ve konforu da üst düzeye çıkmaktadır. Bu 
yöntemde yumuşak doku hasarı neredeyse 
olmamakta, kemik veya sert kıkırdak yapılar 
ise istenildiği yerden ve istenildiği kadarıyla 
şekillendirilebilmektedir.

Bir başka yazımızda, umarım ultrasonik ses 
dalgalarıyla kemiğe şekil verme tekniği 

üzerinde daha ayrıntılı durma imkanı-
mız olur, çünkü Elif Hanım fazlasıyla 

ayrıntılı bilgiyi zaten verdi, kendi-
sine beni kırmadığı için tekrar 

teşekkür ediyorum.
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Sinüzitin Belirtileri
Sinüzitün akut ya da kronik olmasına bağlı 
olarak değişmekle birlikte genellikle şu belirti-
ler görülür;

- Yüz, göz ve baş ağrısı 
- Koku alma kaybı
- Geniz akıntısı
- Sarı yeşil ya da kanlı burun akıntısı
- Ateş
- Yorgunluk, halsizlik
- Yüzde basınç hissi
- Öksürük 
- Ağız kokusu
- Bulantı, kusma

Akut Sinüzit Tedavisi 
Akut sinüzit tedavisinde 
genellikle 10 günlük antibi-
yotik tedavisi uygulanır.  
Dekonjestanlar ve tuzlu 
karışım içeren burun 
solüsyonları 
kullanılır.

Kronik Sinüzit Tedavisi 
Kronik sinüzit tedavisinde cerrahi yöntem 
tercih edilebilir. Günümüzde navigasyon yani 
bilgisayarlı yönlendirme ile burun içerisi daha 
rahat hareket edilebilmekte ve tedavide yük-
sek başarı sağlanmaktadır. Yine balon sinop-
lasti uygulaması ile hiçbir kesi ve veya doku 
çıkarmadan sinüs kanallarını açılabilmektedir. 
Kullanılacak yöntem hastanın durumuna 
göre seçilir. Sinüs cerrahisi sonrası dönemde 
pansumanlara aksatılmadan gidilmeli, sigara 
gibi sinüziti tetikleyici sebeplerden uzak 
durulmalıdır.

Sinüzit Nedir?
Sinüsler burun, alın, şakak ve göz çevresinde 
bulunan ve kanallarla buruna açılan içi hava 
dolu boşluklardır.   Bu kanalların içindeki 
burun mukozasının iltihaplanmasına sinüzit 
denilir.

12 haftayı geçmeyen sinüzit akut, 12 haf-
tadan uzun süren sinüzit kronik (müzmin)  
olarak adlandırılır. 

Sinüzitin Nedenleri
Sinüzit sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonla-
rı sonrasında ortaya çıkar. Ayrıca; alerji, burun 
kemiğinde eğrilik, , mukusun aşırı koyulaşma-
sını ve drenajını etkileyen sigara gibi kimyasal 
toksik etkenler, grip, nezle, geniz eti, 
bağışıklık sisteminin zayıflığı, 
konka hipertrofisi gibi 
faktörler de 
sinüzit 

gelişme-
sinde rol oynar.   
kolaylaştırır. Kanalları 
tıkayan sebepler genelde sinüzitin de en 
sık sebepleridir.

Kimi zaman dayanılmaz ağrılara neden olan sinüzit, günümüzde  tedavi
edilebilen bir hastalıktır.

ÇAĞIMIZIN EN YAYGIN HASTALIĞI
“SİNÜZİT”

UZMANINDAN ÇAĞIMIZIN EN YAYGIN HASTALIĞI “SİNÜZİT”

KBB Uzmanı
Op. Dr. Erdem OĞUZ
eoguz@medient.com.tr

Kimi zaman
dayanılmaz ağrılara 
neden olan sinüzit, 
günümüzde tedavi 
edilebilen bir has-
talıktır.
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Burnumuz hem fonksiyonel hem estetik 
role sahip bir organımızdır.  İçinden 
geçen havayı ısıtıp soğutur, nemlendirir, 

dağıtır. Koku almanın yanı sıra sesin düzgün 
çıkmasında rol alır. Fonksiyonlarında olu-
şan herhangi bir bozukluk yaşam kalitemizi 
düşürerek, sağlığımızda bir dizi bozulmaya 
yol açar. Burun ile ilgili en sık rastladığımız 
rahatsızlıklardan biri burun tıkanıklığıdır.

Burun tıkanıklığı deyip geçilmemeli-
dir…

Burun tıkanıklığı dediğimiz durum bir hastalık 
değil, belirtidir. Ağızdan solunum yapılmasına 
ve kandaki oksijen seviyesinde azalmaya ne-
den olur. Kandaki oksijen seviyesinde azalma 
hipertansiyon, kalp ritm problemleri ya da kalp 
yetmezliği gibi sorunlara yol açabilir.  Yani 
uzun süreli burun tıkanıklıkları tedavi edilme-
dikleri zaman çok ciddi sağlık problemlerine 
neden olabilirler. Özellikle bebeklerde burun-
dan solunum yapılamayışı bebeklerin rahat 
uyumalarını ve beslenmelerini engelleyerek 
bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. 

Burun tıkanıklığına neden olan faktör-
ler çok çeşitlidir…

Grip, nezle gibi durumlarda burun tıkanıklığı 
rahatsızlığın ortadan kalkmasıyla genellik-
le düzelir. Ancak tıkanıklığa yol açan diğer 
bazı faktörler farklı tedaviler gerektirir. Bu 
faktörleri tek tek gözden geçirecek olursak                 

şöyle sıralayabiliriz:

Septum deviasyonu (burun 
eğriliği ya da kemik eğriliği)
Burun deliklerini ortadan ikiye 
ayıran ve kemik ile kıkırdaktan 
oluşan duvara nasal septum 
denir. Bu kemik veya kıkırdakların 
eğri olması burun eğriliği ( sep-
tum deviasyonu ) olarak bilinir.  
Septumdaki  eğrilik nefes almayı 
zorlaştırarak burun tıkanıklığı-
na sebep olur. Kıkırdağın zayıf 

olması durumunda da burun dış 
kısmı içe doğru çökerek nefes 
almayı zorlaştırır. Buna da nasal 
valf darlığı denir.

Alt konka büyümesi (burun 
eti büyümesi)
Konkalar (burun etleri) burnun 
her iki yanında alt orta ve üst 
olarak yer alan farklı görevleri 
olan yapılardır. Özellikle alt kon-
kaların ana görevleri nefes alınan 
havayı ısıtmak, nemlendirmek 

Çoğu zaman önemsemediğimiz burun tıkanıklığı, tat alma bozukluğundan kalp 
hastalıklarına kadar ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

SAĞLIKLI BİR SOLUNUM VE SAĞLIKLI 
BİR YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI BİR BURUN

UZMANINDAN SAĞLIKLI BİR SOLUNUM VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI BİR BURUN

KBB Uzmanı & 
Medikal direktör
Op. Dr. Fuat GÜDER
fguder@medient.com.tr

Burnumuz hem 
fonksiyonel hem 
estetik role sahip 
bir organımızdır.
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ve gerektiğinde sıvı salgılayıp gelen havadaki 
tozları tutmaktır. Alt konkalar büyüdüklerinde 
burundaki hava akımını engelleyerek burun 
tıkanıklığına sebep olurlar.

Burun polipleri (burun eti)
Burun polipleri de konka büyümesi gibi halk 
arasında burun eti olarak adlandırılırlar. Bu 
yapılar sinüsler ve burun boşluğunu kaplayan 
iltihaplı mukozanın şişmesi ile ortaya çıkar. 
Genellikle alerjik rinit olan kişilerde, bakteri ve 
mantara bağlı kronik sinüzit hastalığı olanlar-
da, astım ve aspirin alerjisi olan kişilerde sık 
rastlanır.

Burunda yabancı cisim
Burna kaçan yabancı cisimler tıkanıklıktan 
ölüme kadar sonuçlara yol açabilmektedir.
 
Çocuklarda büyümüş geniz eti (adenoid 
hipertrofisi)
Burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir doku 
olan adenoidler solunumla burundan giren vi-
rüsleri ve bakterileri yakalar ve antikor üretimi 
yapar. Geniz eti 6 yaşından sonra ise küçül-
meye başlar, 12 yaş civarında etkisizleşir.  
Ancak sıklıkla tekrar eden üst solunum yolu 
enfeksiyonları gibi bazı nedenlerle geniz eti 
büyüyebilir ve burun tıkanıklığına yol açabilir. 

Peki burun tıkanıklığının tedavisi nasıl 
yapılır?
Grip gibi nedenlerle oluşan burun tıkanıklığı 
hastalığın düzelmesiyle ortadan kalkar. Diğer 
durumlarda tedavi hastalığın nedenini orta-
dan kaldırmaya yönelik olarak yapılır. Septum 
deviasyonu (burun eğriliği) yaklaşık bir saatlik 
bir ameliyatla düzeltilebilir. Konka 
hipertrofisi (burun eti) tedavisinde 
öncelikle ilaçlar ile tedavi planlanır. 
Genellikle bu şekilde bir tedaviden 
bir ay sonra hala konka problemleri 
devam ederse, konkaya radyofre-
kans uygulanarak , yada cerrahi ola-
rak konkanın küçültmesi tedavisi yapılır.

Burun poliplerinin tedavisi yine öncelikle 
ilaçlarla tedavi edilse de genellikle endoskopik 
sinüs ameliyatı ile birlikte yapılır. Burundaki 
yabancı cisimler endoskopi ile çıkartılır. 

Geniz eti büyümesi (adenoid hipertrofisi) akut 
üst solunumu yokken dahi burun tıkanıklığı 
yapıyorsa, geceleri nefes durması ve horla-
maya neden oluyorsa, kulakta su toplanıp tüp 
takılmasını gerektiriyorsa geniz eti ameliyatı 
(adenidektomi) ile tedavi edilir.

Hastaların bulundukları ortamı nemli tutarak, 
ılık suyla duş alarak, bol sıvı tüketerek, uyur-
ken tıkalı olan burun deliğinin tersine yatarak, 
burna tuzlu su çekerek, sigara içilen ortamlar-

dan uzak durarak, koklama ve yutkunma 
hareketi yaparak tedaviye destek olmalarını 
öneririz.
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Zengin turizm ve spor alternatifleriyle 
dört mevsimin ayrı güzellikte yaşan-
dığı ‘Tabiatın Kalbi Bolu’, turizmde 

Türkiye’nin ve dünyanın yükselen yıldızı 
konumunda. 

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden 
biri konumundaki Kartalkaya Kayak mer-
kezi, Bolu’ nun güneydoğusunda bulunan 
Köroğlu Dağları üzerinde bulunmaktadır.

Yarı ılıman iklime sahip olan bölgede çam 
ormanları geniş yer kaplamaktadır. Kayak 

sezonu genellikle Aralık ayının ilk haftasından 
başlayıp Mart ayının sonlarına kadar sürmekte-

dir.

Bölge, Alp kayağı, kayaklı 
koşu (cross-

country), 

hediklerle doğa yürüyüşü ve tur kayağı için uygun 
koşulları ve modern konaklama olanaklarına sahip 
tesisleri ile önemli bir çekim merkezi. Kayak mer-
kezinde iki ayrı otelcilik gurubunun modern tesisleri 
hizmet vermektedir. Yaklaşık 2000 kişilik yatak 
kapasitesinin olduğu kayak merkezi dışındaki farklı 
alternatif yerlerde de konaklayabilirsiniz.

Kayak merkezine gelen tatilciler, kar kalınlığının bir 
metreyi aştığı pistlerde kayak ve snowboard yaparak 
doyasıya eğleniyor. Ekipmanlarını yanlarında getir-
meyen tatilciler, otellerde kiraladıkları ekipmandan 
faydalanabiliyor. Ayrıca Dörtdivan ilçesinden gelirken 
kayak satın alabilir yada yine kiralama yönetimine 
başvurabilirsiniz.

Bölgedeki en eski otel gruplarından bir tanesinde 
2 adet telesiyej, 6 adet teleski ve 3 adet baby lift 
olmak üzere toplam 11 lift bulunmaktadır. Mekanik 
tesiste toplam taşıma kapasitesi 6000 kişi/saatir.

ÜLKEMİZİ TANIYALIM KAYAK TURİZMİNİN CENNETİ “BOLU KARTALKAYA”

Güvenlik güçle-
rince tatilcilerin 
kaybolma ihti-
mali göz önünde 
bulundurularak 5 
bölgede 75 ağaca 
“acil çağrı butonu” 
yerleştirildi.
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12 adet pistte toplam uzunluk 20 km’yi 
bulmaktadır. 

Bir diğer büyük pistte ise ise 8 adet ski-lift 
1500 m. olmak üzere 11 adet kayak pisti 
bulunmaktadır.Kayak yapmayı bilmeyenler 
kayak hocalarından hem snowboard hem de 
kayak dersi alabilirler. 

Çocukların kayak yapabilmesi için pistler ve 
oyun alanları bulunuyor. Çocuklar, eğitmenler 
gözetiminde kayak yapmayı öğrenebiliyor 
Ayrıca çocukların eğlenmesi için kayak 
merkezinde bulunan oteller tarafından çeşitli 
etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kayak merkezinde bulunan pistlerde sis 
ve kar yağışı nedeniyle kaybolma ihtimali 
bulunan tatilciler için Kartalkaya Jandarma 
Karakolundan Jandarma Arama Kurtarma 

(JAK) timleri görev yapıyor. Güvenlik güçlerin-
ce tatilcilerin kaybolma ihtimali göz önünde 
bulundurularak 5 bölgede 75 ağaca “acil çağrı 
butonu” yerleştirildi.

Pisten çıkarak kaybolan tatilci, bölgede bulu-
nan ağaçların üzerindeki butonlara bastığında, 
radyo frekansı ile karakolda bulunan bilgisa-
yar sistemine çağrı düşüyor.

JAK timleri, yerini sistem üzerinden 
belirledikleri tatilciyi, kar motorları ile yaklaşık 
20 dakikada kurtarıyor.

Bölgede tüm GSM operatörleri sorunsuz 
çekmektedir.
 
Kartalkaya kayak merkezi gerek bireysel ge-
rekse aile olarak tercih edilebilecek beyaz bir 
cennet gibi ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
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MESAJ DEFTERİ OKUYUCULARIMIZIN YORUMLARI

Esra E.
Medient harika bir KBB hastanesi. Doktorlar, hemşireler, asis-
tanlar kısaca tüm çalışanlar çok ilgili. Kızım ameliyat oldu çok 
memnun kaldık. Teşekkürler bir kez daha.

Sezer A.
Vertigo şikayeti ile gittiğim Medient’de güzel bir tedavi sonu-
cu iyileştim. Alanında çok iyi ve kaliteli bir hastane. Çalışan-
larına teşekkür ederim.

Murat K. 
Şiddetli kulak ağrısından dolayı üç farklı hastaneye gittim, 
bütün müdahalelere rağmen ağrım dinmedi. Medient’de Op. 
Dr. Arzu Öz hocamın yüksek enerjisi, sonsuz ilgisi ve teda-
visiyle sanki hayata yeniden döndüm. Bir saat içinde hiçbir 
ağrım kalmadı, huzurunuzda hocama çok çok teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım.

Elif S. 
Başta Op. Dr. Arzu Öz ve Prof. Dr. Şenol Civelek Bey’e ve ekip-
lerine çok teşekkür ederiz. 4 yaşındaki oğlumun geniz eti ve 
kulak tüpü operasyonu çok başarılı geçti, operasyondan çok 
rahat uyandı. Teşekkür ederiz.

Asiye S. 
Oğlum geniz eti ve bademcik küçültme operasyonu geçir-
di. Hastane çok güzel ve Op. Dr. Erdem Oğuz Bey harika bir 
insan. İçten samimi güven veren, aklımızda soru işareti 
bırakmayan, uzun uzun anlatıp içimizi rahatlatan çok saygın 
bir hekim. Ameliyat sonrası sürekli ilgi gösterdiği için ve her 
şey için teşekkürler. 

Hakan K.
Önce sayın hocam Prof. Dr. Fatih Bora’ya, daha sonra anestezi 
uzmanı Uzm. Dr. Aydın Akyıldız’a ve tüm Medient ekibine, 
kızımın bademcik ve geniz eti ameliyatında gerçekleştirdik-
leri başarılı operasyondan dolayı çok teşekkür ederim. Endişe 
ile baktığımız bu operasyonu yetenekli hocalarımız sayesin-
de rahatça atlattık. Medient KBB’ye ve ekibine emeklerinden 
dolayı tekrar teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Mine A.
İlk kez gittiğim Medient KBB’de sakinliği, olumlu yaklaşımı, 
teşhisi ve tedavisi ile beni büyük korkumdan kurtaran Op. Dr. 
Erdem Oğuz’a sonsuz teşekkür ediyorum. Keşke böyle kaliteli 
hekimlerin olduğu, hastaya değer verilen hastanelerimiz 
daha çok olsa. Teşekkürler Medient KBB.

MESAJLAR
444 5 220  |  info@medient.com.tr  |  @medient
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SOSYAL PROJELERİMİZ BURUN TIKANIKLIĞI İLE İLGİLİ SÖYLEŞİMİZ

BURUN TIKANIKLIĞI SÖYLEŞİMİZ



www.medient.com.tr

SAYI 01 / OCAK - ŞUBAT - MART / 2018 

24


