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ÖNSÖZ
Baş-boyun bölgesi oldukça kritik, hayati anatomik oluşumları içerir, aynı
zamanda oral bölgeyide kapsar. Oral ve baş-boyun bölge cerrahileri
komplikasyonları risklerine oldukça titizlikle yaklaşılmalı ve komplikasyon
gelişme
olasılıkları
mümkün
olduğunca
elimine
edilmelidir.
Komplikasyonların olası sebep ve sonuçlarının ayrıntılı olarak cerrahiyi
yapacak olan hekimler tarafından bilinmesi, önlenebilmeleri açısından önem
arz eder. Bu bölge cerrahisinin farklı konu başlıklarının bir arada yer aldığı
“Ağız ve Baş-boyun bölgesi Cerrahilerinde Komplikasyonlar” adlı kitabın
editörlüğünü yapmış olmaktan dolayı gurur duymaktayım. Bu kitapta
birbirinden kıymetli bilgiler veren farklı hekimlik branşlarını kapsayan 8
bölüm yer almaktadır. Bu kitabın hekimlere ve hekim adaylarına faydalı
olmasını temenni ediyorum. Bu kitabın tamamlanmasında başta bölüm
yazarlarına ve emeği geçen tüm kıymetli hocalarıma teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla
Dr. Funda Göker
Editör
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D

ental implant uygulamaları, tam veya kısmi dişsizliğin protetik
rehabilitasyonu amacıyla diş hekimliği klinik pratiğinde yaygın olarak
kullanılan bir tedavi yöntemidir. Geleneksel sabit veya hareketli
protezlerle karşılaştırıldığında fonksiyonel ve biyolojik avantajlar sağlamaktadır.
Dental implant tedavisinin başarı ve sağ kalım oranları yüksektir.(1) Dental
implant cerrahisinde en titiz planlama ve hazırlığa rağmen komplikasyonlar
ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonların çok azı yaşamı tehdit eder ve hastada
kalıcı rahatsızlık bırakır, çoğu küçük cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.
Dental implant uygulaması yapan her diş hekimi olası komplikasyonlara
hazırlıklı olmalıdır. Dental implant uygulamalarının sayısı geçtiğimiz 10-15
yıl içerisinde önemli ölçüde artmış ve artmaya devam etmektedir. Uygulanan
Dental implant sayısındaki artış komplikasyon oranlarında değişiklik olmasa
bile komplikasyon sayısında artışa neden olmaktadır. İmplant diş hekimliğindeki
gelişmeler sayesinde, diş çekimi ile aynı seansta implant yerleştirme, implant
yerleştirmeyi takiben doğrudan geçici restorasyonlar ve oklüzal yüklemelerin
yapılması, dental implantların uygulanabileceği yeterli miktarda kemik ve
yumuşak doku bulunmayan riskli bölgelere dental implant uygulayabilmek için
çeşitli ogmentasyon işlemleri günümüzde rutin olarak uygulanan prosedürler
arasında yer almaktadır. Dental implantların ve cerrahi tekniklerin gelişmesiyle,
daha agresif yöntemlerin kullanılması ve riski bölgelere implant yerleştirilmesi
artan başarılı tedavi sayılarıyla birlikte görece olarak komplikasyon oranı ve
sayısında artışa neden olabilmektedir.(2)
1
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Ameliyat öncesi planlama
Hastadan detaylı tıbbi, dental ve sosyal anamnez alınmalı, hastanın sistemik
problemleri, kullandığı ilaçlar, profili, beklentileri, detaylı olarak incelenmeli
ve tedavide oluşabilecek her türlü kısıtlama tespit edilmelidir. Literatür implant
uygulamaları için mutlak kontrendikasyon olmayabileceği desteklese de ciddi
mortalite ve morbidite sorunlarına yol açabilecek sistemik problemlerin tedavi
öncesi bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Dental implant tedavisi için
kontrendikasyon oluşturabilecek sistemik durumlar arasında kardiyovasküler
hastalıklar, kemik hastalıkları, böbrek hastalıkları, immün sistem hastalıkları,
endokrin ve metabolik hastalıklar, hematolojik hastalıklar, kemoterapi,
bifosfonat ilaç kullanımı, kortikosteroid tedavisi, baş boyun radyoterapi alan
hastalar, majör psikiyatrik bozukluklar, olarak sayılabilir.(3)
Çoğu durumda, literatür implant başarısızlığı ile implant yerleştirme ile
ilişkili tıbbi komplikasyonlar arasındaki farkı ayırt etmemektedir. Bununla
birlikte, diş hekimi implant başarısızlığına neden olabilecek olası koşulları
hastaya doğrudan zarar verebilecek koşullarla ayırt etmelidir.(4)
Genel olarak, hasta ağız diş sağlığını korumak için uygun fiziksel ve
zihinsel özelliklere sahipse, makul beklentileri varsa ve genel sağlığına aşırı
risk oluşturmadan cerrahi işlemler güvenle uygulanabilecekse, dental implant
tedavisi için uygun bir adaydır.(5) Sistemik olarak yüksek risk grubu hastalarda
implant destekli protezler yüksek sağ kalım oranları ile öngörülebilir bir tedavi
seçeneğidir. İmplant destekli protezin işlevsel ve psikososyal faydaları, yaygın
tıbbi durumlara ilişkin risklerden daha ağır basabilmektedir.(6) Hasta için altta
yatan sistemik risk yüksek olarak belirlenirse kritik bir karar vermek gerekebilir.
İmplant tedavisine konsültan hekime danışılarak devam edilebilir veya implant
içermeyen modifiye bir tedavi planı uygulanabilir.(7)
Ağız içi değerlendirme
Hastanın ağız içi muayenesinde, protetik açıdan implant sayısı ve
lokalizasyonunun belirlenmesi, implant yapılacak bölgedeki yumuşak dokunun
ve kemiğin durumunun tespiti, ağız hijyeni ve periodontal durumun tespiti, diş
sıkma gibi para fonksiyonel alışkanlıkların varlığı değerlendirilmelidir.(8)
Cerrahi safhada planlamadan kaynaklı implant komplikasyonlarının
oluşmasından kaçınmak için dikkatli bir ön hazırlık gerekir. Cerrahi planlama
aşamasının temel bölümü anatomik yapıların kapsamlı değerlendirilmesinin
yapılmasıdır ve klinik muayeneye ek olarak radyolojik muayene ile
gerçekleşmektedir. Radyografiler cerrahi bölgenin hacmini, konturlarını,
konumunu ve yoğunluğunu belirlemede çok önemlidir. Cerrahi planlama için
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genel olarak panoramik röntgenler kullanılmaktadır. İki boyutlu periapikal ve
panoramik radyografiler kemik kalitesi, kemik yoğunluğu, kortikal tabakaların
kalınlığı, alveolar kemik genişliği, komşu köklerin, alveolar sinirin, mental
foramenin, maksiller sinüsün gerçek yakınlığı ile ilgili net bilgi verememektedir.
Radyografi distorsiyonları ve radyografinin klinik olarak yanlış yorumlanması
komplikasyonlara neden olabilmektedir. Çene kemiklerinin geleneksel
bilgisayarlı tomografi ya da konik ışınlı bilgisayarlı tomografi taramalarından
elde edilen üç boyutlu veriler gerçeğe en yakın görüntüleri vermektedir.
Özel yazılımlar kullanılarak sanal yapılandırma ile hastanın anatomisinin
değerlendirilmesinde, kemik yapıların, implant uygulanacak bölgenin planlanan
implant tedavisi ile ilişkili olarak yorumlanmasında yardımcı olur ve gerçeğe
çok yakın ölçümlerin yapılabilmesinden dolayı komplikasyonları azaltma
potansiyelleri güçlüdür.(9)
İntraoperatif komplikasyonlar
Kanama
Maksillada palatinal arter ve dallarının mandibulada ise submental, sublingual
arter ve dallarının zarar görmesi ciddi kanamalara neden olabilmektedir.
Özellikle mandibulada submental ve sublingual arterler ağız tabanındaki lingual
kortikal kemiğe yakın seyredebilmektedir. Bu bölgede implant yuvası açma
sırasında lingual mandibular kortikal kemikte oluşan fenestrasyon nedeniyle
oluşan damar yaralanmasının yanı sıra doğrudan arteriyel hasar olmaksızın da
kaslar ve diğer yumuşak dokularda oluşan hasar submandibular bölgede aşırı
kanamaya neden olabilmektedir. Ciddi atrofik mandibulası olan hastalarda
bu risk en fazladır. Çoğu durumda, kanama postoperatif 24 saat içinde ortaya
çıkmaktadır. Cilt altında ekimoz gibi sadece takip gerektirebilecek durumdan
hayatı tehdit edici solunum yolu tıkanıklığına neden olabilecek bir aralıkta
komplikasyonlar görülebilmektedir. Mandibulada interforaminal bölgeye
yerleştirilen implantlardan sonra ciddi ve hayatı tehdit edici kanamaların
meydana gelebildiği literatürde çeşitli raporlarda bildirilmiştir. Ağız tabanındaki
hematomun tedavisi için cerrahi olarak aktif kanamanın araştırılması ve kontrol
edilebilen bir kanama odağının saptanabilse de damarın ağız tabanının daha
derin dokularına geri çekilmesi nedeniyle teknik olarak zor olabilmektedir.(10)
Sinir hasarı
İmplant tedavisini takiben nörosensoriyel değişiklikler meydana gelebilir. Sinir
hasarı çoğunlukla mandibulada inferior alveolar sinirin implant yuvası açma
işlemi sırasında zedelenmesi nedeniyle oluşmakla beraber insizyon yapılırken,
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flep kaldırılırken, implant yuvası hazırlanırken ve implant yerleştirilirken lingual,
inferior alveolar veya mental sinirin zarar görmesine bağlı olarak gelişebilir.
Sinir hasarının semptomları dudak, dil ve yanakta tam uyuşma şeklinde
olabileceği gibi; parestezi, hipoestezi, hiperestezi, disestezi veya anestezi
semptomlarından bir veya birkaçını gösterebilir.
İmplant yuvası açma veya implant yerleştirme sırasında sinir hasarı
oluştuğu konusunda endişe duyulduğunda, implantın konumunu belirlemek
için radyografiler alınmalıdır. Eğer implant alveolar kanal içerisinde olduğu
radyografide izlenirse ya daha kısa bir implant yerleştirilebilir ya da implant
tamamen çıkarılabilir. Hasta işlemden sonraki günlerde duyusal değişikliklerden
yakınırsa semptomların implant kaynaklı olup olmadığının radyografiyle
belirlenmelidir. Eğer implant mandibular kanal içerisinde izlenirse implant
çıkarılmalıdır. Aşırı rezorbe mandibular kretlerde insizyon kret tepesinden
hafif linguale kaydırarak yapmak, operasyon öncesi dikkatli radyografik
değerlendirme yapmak ve implantın ucu ile mandibular kanal arasında 2mm
emniyet aralığı bırakmak gibi önlemler komplikasyon riskini azaltabilir.(11)
Alveolar kemiğin ısınması
Mandibula yoğun kortikal yapısı nedeniyle termal yaralanmaya maksillaya göre
daha hassastır. Kemikte implant yuvası açma işlemi, bol irrigasyon ile aralıklı
olarak yapılmalıdır. Aşırı tur hızı ve kör frezler ısı üretir, bu nedenle yavaş tur
hızları ve yeni frezler kullanarak kemiğin aşırı ısınması önlenmelidir. Kemikteki
sıcaklık artışı implantın kemiğe entegrasyonu için kritik öneme sahiptir.
Kemiğin ısınması veya yanması implantlarda osseointegrasyon oluşmasına
engel olur.(12) Özellikle rehberli yapılan implant sistemlerinde dikkatli olmak
gerekir. Rehberli sistemlerde implant yuvasını hazırlamak için kullanılan frezler,
rehberin içerisindeki silindirden geçerek kemiğe ulaşır. Frezle silindir arasındaki
boşluğun az olması ve rehberin mukozaya veya kemiğe tam oturması nedeniyle
irrigasyon frezin kesme yüzeyine ulaşamayabilir ve kemikte ısı artışına neden
olabilir. Cerrahi rehberlerde irrigasyon portları faydalı olabilir, ancak bunlar her
sistemde mevcut değildir.(13)
İmplant yerleştirilmesindeki açısal hatalar
İmplantın yerleştirilmesi sırasında komşu dişlerle paralelliğinin olmaması,
komşu dişlere aşırı yakınlık, yanlış yönlendirme ve aşırı yerleştirme derinliği
sonucunda komşu dişlerde hasar meydana gelebilir. Bu durumda hem implantın
hem komşu dişin durumu değerlendirilmelidir. Genel olarak, hasarlı dişlerde
perküsyona tepki, hareketlilik ve pulpa nekrozu gibi semptomlar mevcut değilse,
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implantın osseointegrasyon takip edilebilir. Semptomlar var ise öncelikle kanal
tedavisi düşünülmekle birlikte dişin çekimi gerekebilir. İmplantlarda azalmış
stabilite ve periimplantitis mevcutsa ve protetik rehabilitasyon yapılamayacak
durumda ise implantın çıkarılması gerekebilir.
Kemik morfolojisindeki varyasyonlar nedeniyle implant protetik
planlanandan farklı bir açılanma ile yerleştirilebilmektedir. İmplant modelde
planlanandan farklı bir açılanma veya farklı bir pozisyonda yerleştirilmesi
nedeniyle protez aşamasında zorluklara neden olunabilmektedir. İmplant arktaki
diğer dişlere göre çok labialde ise estetik bir sonuç mümkün olamamaktadır.
İmplantın doğru konumlandırılması estetik bir restorasyon elde etmek için kritik
öneme sahiptir.(14)
Primer stabilitenin sağlanamaması
Yetersiz alveolar kret genişliği varlığında implant yuvası açma sırasında veya
implant yerleştirilirken kemikte dehisens veya fenestrasyonlar oluşabilmektedir.
Açığa çıkan implant yivleri yumuşak dokuda travmaya neden olabilmektedir.
İmplant yerleştirilirken primer stabilite sağlanırsa defektler greft ve
membranlarla onarılabilmektedir. Primer stabilitenin sağlanamadığı durumlarda
implant çıkarılarak defekt greft ve membranla onarılabilir ve kemik iyileşmesi
tamamlandıktan sonra implant yapılabilir. Yeterli alveolar kret genişliği varlığı
olan bazı durumlarda genellikle kemik yoğunluğunun az olması nedeniyle
primer stabilite sağlanamayabilir. Böyle durumlarda kemik kondansasyon
yöntemleri kullanılarak daha geniş implant çapları ile primer stabilite sağlanmaya
çalışılabilir.(15)
İmplantların yer değiştirmesi
Dental implantların yer değiştirmesi yakın anatomik boşluklar ve osteopeni
nedeniyle nadir olarak implantın kemiğe yerleştirilmesi sırasında, daha
nadir olarak ise iyileşme başlığı veya kapama vidası sıkıştırılırken meydana
gelebilmektedir. Literatürde maksiller sinüs, mandibular korpus ve sublingual
bölgelere doğru yer değiştiren vakalar bulunmaktadır. Posterior maksilladaki
kemik hacminin azalması ve zayıf kemik kalitesi, implant yerleştirme
prosedürleri sırasında dental implantların maksiller sinüs içine yer değiştirmesi
riskini arttırabilmektedir. Dental implantın maksiller sinüs içine yer değiştirmesi
genellikle semptomsuz olsa da paranazal sinüsleri ve oroantral ilişkileri
etkileyen enfeksiyonlara neden olabilir. Enfeksiyonlardan ve potansiyel
yabancı cisim aspirasyonu riskinden kaçınmak için maksiller sinüsteki yabancı
cisimler mümkün olan en kısa sürede çıkarılmalıdır. Maksiller sinüs içerisine
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yer değiştirmiş implantların çıkarılması standart Caldwell-Luc ameliyatı ve
fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahileri ile gerçekleştirilebilir. Maksiller sinüs
içerisinden dental implantı fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yöntemiyle
çıkarılmasının etkilenen paranazal boşlukların tedavisi açısından avantaj
sağlayabilmektedir.(16)
Dental implantların mandibula korpusu içine yer değiştirmesi nadir
görülen bir komplikasyondur.
Düşük trabeküler kemik yoğunluğu, osteopeni veya osteoporoz, yetersiz
radyografik değerlendirme, implant yuvasının aşırı geniş ve uzun hazırlanması
gibi kötü cerrahi teknikten kaynaklı meydana gelebilmektedir. Posterior
mandibuladaki medüller bileşen maksilladakine benzer olabilir ve muhtemelen
fokal osteoporotik kemik iliği defektinin neden olduğu cerrahi sırasında dental
implantların yer değiştirmesini kolaylaştırabilir. Bu, çenelerin dişsiz bölgelerinde,
en sık orta yaşlı kadınların arka mandibulasında görülen ve çenelerde nadiren
bulunan hematopoetik dokunun varlığına karşılık gelen radyolüsent bir alandır.
Fokal osteoporotik kemik iliği defektinin kesin nedeni bilinmemektedir,
ancak travma bölgelerindeki kemik onarımındaki başarısızlık, daha önce diş
çekimi veya dental implant yerleştirilmesi yapılan dişsiz bölgelerde ortaya
çıkmasıyla ilişkilendirilmiştir. Çoğu vakada bu lezyonun fark edilmediği tahmin
edilmektedir. İmplantın mandibula korpusuna yer değiştirmesi muhtemelen
fokal osteoporotik kemik iliği defekti veya büyük ve az sayıda trabeküler
içeren bir kemikten kaynaklanmaktadır ve her ikisi de panoramik radyografi,
bilgisayarlı tomografi görüntülerinde bile zorlukla tanımlanabilir. İmplantın
mandibular korpus içine yer değiştirmesi ciddi bir komplikasyon değildir.
Mandibular kemikte yer değiştiren implant inflamasyon veya ağrı oluşturmaz,
ancak yeni bir implantla değiştirmek için implantın çıkarılması gerekir. İmplant
mümkün olan en kısa sürede çıkarılmalıdır; aksi takdirde kemik iyileşmesi
sonrası osseointegrasyon sağlanırsa çıkarılması çok zorlaşır.(17)
Dental implantın sublingual bölgeye doğru yer değiştirmesi ciddi
komplikasyonlara yol açabilir. Literatürde sadece bir vaka bildirimi
bulunmaktadır. Lingual bölgenin anatomisi ve kortikal kemik kalınlığının
preoperatif bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi komplikasyon riskini
azaltabilir.(18)
İmplant hasarları
Dental implantlarda nadir olarak kırılmalar olmakla beraber daha çok bağlantı
vidasında kırıklar oluşmaktadır. Zaman içinde, fonksiyonel yüklerin neden
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olduğu tork mikro harekete neden olarak implantlardaki bağlantı vidasının
gevşemesine ve kırılmasına neden olabilmektedir. Kırılan vidalar implantın içine
yerleştirilen anahtar veya aletlerle çıkarılabilir. İmplant ve vida kırılmalarında
implantın çıkarılması gerekebilmektedir. Dental implantlar implant yuvasının
hazırlanması sırasında uygun derinlik ve genişlikte hazırlanmamış implant
yuvasına aşırı kuvvetle sıkıştırarak yerleştirilmeye çalışıldığında implantın
boyun bölgesinde deformasyonlar hatta implantta kırılmalar meydana
gelebilmektedir. Osseointegre implantların çıkarılması kemikte büyük defektlere
neden olabilmekte ve kemik ogmentasyon işlemleri gerekebilmekte ve tedavi
sürelerinin uzamasına neden olabilmektedir.(19)
Maksiller sinüs lift cerrahisi komplikasyonları
Sinüs membran perforasyonu sinüs ogmentasyon işleminin en sık görülen
komplikasyonudur. Sinüs membran perforasyon riskini azaltmak için sinüs lateral
duvar osteotomisi elmas yuvarlak bir cerrahi frezle yapılmalı ve osteotomisi
yapılırken fırça darbesi tipi bir temas kullanılmalıdır. Osteotomi tasarımı,
menteşeli kapı tipi bir osteotomi penceresinin aksine, yan ve alt duvarlarda tam
bir osteotomiyi içeren daha çok yuvarlak kenarlı bir dikdörtgenden oluşmalıdır.
Sinüs içerisinde septumlar var ise bu zara yapışan bölmeler perforasyon riskini
artıracağı için bölünmüş bir osteotomi tasarımı kullanılabilir. Perforasyonlar
mutlaka ameliyatın iptal edilmesini gerektirmese de maksiller sinüsün diğer
sinüslerle bağlantılı olması ve enfeksiyon hızla yayılabilmesi nedeniyle endişe
vericidir. Sinüs boşluğu ve yerleştirilecek greft materyali arasında geçici bir
ara yüz sağlamak için membran perforasyonlarının altına absorbe olabilen bir
kollajen membran yerleştirilebilir. 1 veya 2 mm çapında küçük perforasyonları
kapatmak için küçük bir kollajen membran perforasyonun üzerinde tüm
yönlerde en az 3 mm uzanacak şekilde yerleştirilmelidir. 2mm çapından daha
büyük perforasyonlar için, sinüs membranı yeterli bir kıvamda ise perfore
sinüs membranı etrafı boyunca serbestleyerek kendi içinde katlanabilir ve daha
sonra kollajen bir membran ile örtülebilir. Perforasyonu çevreleyen membranın
kenarları iyi yükselmiş ise defekti kapatmak için 5.0 veya 6.0 rezorbe olabilen
sütur materyali kullanılabilir. Dikiş tekniği çok zor olabilir, böyle bir durumda
dikiş atılacak bir alan sağlamak için sinüs lateral duvarında yapılan osteotomiyi
çevreleyen kemiğin delinmesiyle dikiş atılacak bir bölge oluşturulabilir.
Onarılamayan perforasyonlar için son alternatif olarak tüm yara bölgesi
temizlendikten sonra mukoza dikişle kapatılarak; 2 veya 3 aylık iyileşme süresi
beklendikten sonra sinüs ogmentasyon işlemi tekrar yapılabilir.(20)
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Amfizem
Dental implant cerrahisi amfizem nadir karşılaşılan bir komplikasyondur.
Mukoza ve cilt altına hava birikmesi sonucunda oluşur. Çoğunlukla hava
ile çalışılan turlar veya enjektörler nedeniyle oluşur. Mukoza altından hava
fasya tabakaları boyunca ilerleyebilir ve yüze doğru yayılabilir. Yüzde oluşan
ani şişlikle beraber krepitasyon karakteristik bulgularıdır, ağrı enfeksiyon
oluşmadıkça görülmez, profilaktik olarak antibiyotik kullanılması önerilir.
(21)
Mandibula kırığı
İmplant yerleştirilmesinden sonra mandibula kırığı nadirdir ve literatürde ciddi
rezorbe olan dişsiz mandibula bağlantılı olarak rapor edilmiştir. Mandibula
kırığını önlemek için, mevcut kemiğin yüksekliği ve labial-lingual genişliği
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. İdeal olarak, ameliyattan sonra hem
labial hem de lingual bölgede birkaç milimetre kortikal kemik kalmalıdır. Şiddetli
atrofik mandibula boyunca çiğneme kuvvetlerini dağıtan özel olarak tasarlanmış
transmandibular implantların kullanımı bazı durumlarda faydalı olabilirken aşırı
rezorbe durumlarda mandibulayı güçlendirmek için kemik greftleme işlemleri
gerekebilmektedir. Ciddi rezorbe mandibulaya sahip hastalarda çok sayıda
implant yerleştirildiğinde ve mandibular sinirin laterale konumlandırılması ile
yapılan vakalarda risk yüksektir. Mandibular sinirin laterale konumlandırıldığı
vakalarda, sinir lokalizasyonu sırasında çıkarılan bukkal kortikal kemik miktarını
en aza indirmek ve mandibula alt korteksinin bütünlüğünü korumak kırık riskini
azaltmak için faydalı olabilir.
İmplant yerleştirilirken veya yerleştirildikten sonra bir kırık oluşursa
redüksiyon ve immobilizasyon sağlanmalıdır. Çoğu durumda implant kırık
hattındadır ve segmentler kırık bölgesinin hareketliliği ve yer değiştirmesi
açısından değerlendirilmelidir. Açık redüksiyon, kırık sonrası belirgin
hareketliliği ve yer değiştirmesi olan hastalarda en ideal tedavi yaklaşımıdır.(22)
Enfeksiyon
Dental implant cerrahisi sonrası oluşabilen yara enfeksiyonları, osseointegrasyon
engelleyebileceği ve erken implant başarısızlığına yol açabileceği için önemli
bir risk faktörüdür. İmplant uygulanacak bölge veya yakınında kronik veya
aktif periodontal enfeksiyonların varlığı, diş çekimi ile aynı seansta implant
uygulamalarında çekim soketindeki enfeksiyonun ortadan kaldırılamaması,
implantların iyileşme periyodunda oluşan enfeksiyon nedeniyle başarısız olma
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riskini artırabilir. Ağız içi cerrahi girişimlerde yara yeri enfeksiyonu önleyici
tedbirler arasında cerrahi girişimler öncesi periodontitisin tedavi edilmesi
ve kontrol altında olması önemli yer tutmaktadır. Yara yeri enfeksiyonundan
kaynaklı nedenlerle implantların çıkarılmak zorunda kalınmasıyla kemikte
büyük defektler oluşabilmektedir. Profilaktik antibiyotik kullanımının
implant başarısızlık oranını azalttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu
ajanların ameliyat sonrası enfeksiyon insidansını önemli ölçüde azaltmadığı
görülmüştür. Perioperatif antibiyotikler periimplant enfeksiyonu oluşumunu
azaltabilmektedir. Cerrahi sonrası yara enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak
mümkün olmadığından, riski en aza indirmek için cerrahi öncesinde, sırasında
ve sonrasında uygun antibiyotik tedavisi uygulanması düşünülebilmektedir.
Cerrahi sonrasında hasta, enfeksiyon varlığı ve potansiyel kemik kaybını
değerlendirmek için makul aralıklarla takip edilmelidir.(23)
Enfeksiyon varlığı; cerrahi alanda pürülan drenaj, cerrahi alan
etrafındaki dokularda şişlik oluşması veya ağrı olarak ortaya çıkabilir. Ödem,
trismus ve ağrının normal postoperatif sekelleri, patolojik bir sorunu temsil
eden yeni semptomlardan ayırt edilmelidir. Erken enfeksiyonlar implantın
mutlaka başarısız olacağı anlamına gelmez, ancak enfeksiyon nedeni zaman
kaybetmeden tespit ve tedavi edilmelidir. Radyografik değerlendirme yapılmalı
ve implantın osseointegrasyonunda herhangi bir olumsuz gelişme olup olmadığı
değerlendirilmelidir. İmplant cerrahisi sonrasında yara yeri enfeksiyonu
nedeniyle alınan radyografide implant çevresinde yaygın radyolüsensi
osseointegrasyonun başarısız olduğunu gösterir, böyle bir durumda implantın
çıkarılması gerekebilmektedir. Bazı durumlarda, radyografik bulgular olmaksızın
dişetinde küçük bir fistül görülebilmektedir. İmplantın osseointegrasyonunda
sorun gözlenmediği durumlarda genellikle enfeksiyon kaynağı rezorbe olmamış
veya kalıntı bir sütur parçası, gevşek bir iyileşme vidası, gevşek bir vidalı geçici
protez, geçici restorasyonun simante edilmesi için kullanılan bir yapıştırma simanı
veya başka bir debris olabilir. Bu tür izole alanlar antibiyotiklere yanıt vermez;
bunun yerine, nedenin belirlenip ortadan kaldırılabilmesi için enfekte alanın
açılıp incelenmesi gerekir. Çoğu zaman enfeksiyon sadece bölgenin açılması,
kürete edilmesi, serum fizyolojik ve povidon-iyot ile irrige edilmesinden sonra
çeşitli antiseptik yara örtücülerle örtülmesi ile çözülebilmektedir.
Cerrahi sonrası ilk 10 günlük dönemde, insizyon hattında açıklık oluşabilir.
Böyle bir durumda sekonder iyileşme devam eder. Bu tür komplikasyonlar
genellikle greft ve membranlar kullanıldığında fleplerin gerilim altında dikilmesi
sonucu ortaya çıkar. Bu noktada, yara sekonder iyileşmeye bırakılmalıdır.(24)
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İki aşamalı dental implantlarda bazı durumlarda implantın belirli bir kısmı
açığa çıkabilir. Hastada sıkıntı veya enfeksiyon belirtileri olmayabilir, ancak
implantın bir kısmı, genellikle kapama vidası görülür. Bu durum implantın
başarısız olduğu ve kaybedileceği anlamına gelmez. Bu komplikasyona rağmen
osseointegrasyon için iyi bir iyileşme ihtimali devam etmektedir. Bölgeyi cerrahi
olarak kapatmak için hiçbir girişimde bulunulmamalıdır. Klorheksidin içirikli
bir antiseptik solüsyonla irrigasyon yapılabilir. Açıkta kalan metal yüzeyleri
temizlenir ve hastaya klorheksidin içerikli bir gargara önerilerek açıkta kalan
yüzeylerin temizliğinin düzenli temizliğinin yapılması sağlanmaya çalışılır.
Genellikle, yara ya tamamen ya da en azından kemiği kaplayacak ve geriye
kalan sadece implant iyileşme vidaları veya membran olacak şekilde yeterli
miktarda sekonder iyileşme sonucunda kapanır. Bölge hem klinik olarak hem
de radyografilerle periyodik olarak değerlendirilmelidir.
Greft kullanılan vakalarda postoperatif 3 haftaya kadar hareketli greft
parçalarında enfeksiyon gözlenmeyebilir. Greft yerleştirilmesinden veya
greft içine implant yerleştirilmesinden yaklaşık 3 hafta sonra şişlik, pürülan
akıntı gözlenirse, nekrotik kemik mevcut olabilir. Böyle bir durumda tam
kalınlıkta flepler kaldırılarak cerrahi alan yeniden açığa çıkarılmalı ve nekrotik,
hareketli kemik parçaları mümkün olan en kısa sürede çıkarılmalıdır. İmplant
yerleştirildikten sonra kemik greftinde enfeksiyon gelişirse, küçük nekrotik
kemik parçalarının çıkarılması sonrasında enfeksiyon seyri takip edilir.
Greftin büyük bir kısmının tutulmasıyla birlikte, enfeksiyon implant ve kemik
arasındaki implant bölgesine invajine olmadıkça, enfeksiyon çözüldükten sonra
implantların entegrasyonuna izin verebilir. Greft kaybı ve implant kaybı da
meydana gelebilir. Ameliyat sonrası 4 veya 8 haftalık dönemde ağız içi herhangi
bir enfeksiyon belirtisi olmadan radyografik incelemede periimplant radyolüsensi
izlendiği durumlarda, osseointegrasyonun gerçekleşmeyeceği varsayılmalıdır.
Hasta implantın çıkarılması gerekebileceği konusunda bilgilendirilmelidir.
Sadece boyun bölgesinde radyolüsensi görülen durumlarda lezyon değişmeden
kalırsa, devam eden gözlem bazen idiopatik rezolüsyonun kanıtlarını ortaya
çıkarır. Bununla birlikte, implantın boyun bölgesinden apekse doğru ilerleyen
kemik rezorpsiyonu tespit edildiğinde, implantın çıkarılmasını veya en
azından keşif ve onarım amacıyla bir girişim gerektirebilir. Sadece implantın
apeksinde görülen bir radyolüsensi, muhtemelen operasyon sırasında kortikal
plakta bir perforasyon oluşumunu işaret eder. Bu tür durumlarda genellikle
implant yivlerinin apikal bölgede epiteli irrite etmesinden kaynaklı semptomlar
oluşabilmektedir. Primer stabilite sağlanmış ve herhangi bir enfeksiyon bulgusu
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yok ise implantın apeks bölgesindeki defekt kemik grefti ve mebranla onarılarak
tedavi edilebilir.(25)
Geç dönem komplikasyonlar
Dental implantların osseointegrasyon tamamlandıktan sonra oluşan
komplikasyonlardır. Genellikle implant yerleştirildikten 6 ay veya daha fazla
süre geçtikten sonra oluşan komplikasyonlar geç dönem komplikasyonları
olarak ifade edilir. Üst yapı ve implant arasındaki uyumsuzluklar, oklüzyon
problemleri, mukozada yapıştırıcı siman artıklarının kalmış olması gibi implant
restorasyonu kaynaklı hatalardan veya lokal plak birikimi, kötü ağız hijyeni
veya parafonksiyonel alışkanlıklar gibi hasta kaynaklı nedenlerle geç dönem
komplikasyonları oluşabilmektedir.(26)
Sonuç
Dental implant cerrahisi komplikasyonları; çoğunlukla, titiz hasta
değerlendirmesi, multidisipliner tedavi planlaması, implant osseointegrasyon ve
yara iyileşmesinin fizyolojik, klinik temel prensiplerinin tam olarak anlaşılması
ve uygulanması ile önlenebilir.(27)
Diş hekimliği uygulamalarında en titiz planlama ve hazırlığa rağmen
komplikasyonlar meydana gelebilir ve gelmektedir. Dental implant uygulaması
yapan her diş hekimi olası komplikasyonları önceden tahmin edebilir veya
hazırlıklı olabilirse, komplikasyonları en uygun ve hızlı şekilde yönetme
olasılıkları o kadar yüksek olacaktır. Hekim komplikasyonların en iyi uygulama
koşullarında bile meydana gelebileceğini ve genellikle kaçınılmaz olduğunu
açıklasa da bu durumun hasta tarafından anlaşılması tarafında birtakım
güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Risk yönetimi perspektifinden bakıldığında,
hastayla kötü sonuç olasılığını ele almak için en iyi zaman komplikasyon ortaya
çıkmadan öncedir. Tedavi öncesinde hastayla en yaygın potansiyel kötü sonuçlar
hakkında yapılacak kapsamlı bir görüşme, bir komplikasyon ortaya çıktığında
durumun hasta tarafından anlaşılabilmesini kolaylaştıracaktır. Cerrahi işlemden
önce dental implant cerrahisi tedavisinin tanımlandığı, alternatif tedavilerin
neler olduğu, dental implant cerrahisi ile ilişkili risk ve komplikasyonlar
hakkında hasta bilgilendirilmeli ve aydınlatılmış onam formu alınmalıdır.
Aydınlatılmış onam, hiç kimsenin başka bir kişiye o kişinin rızası olmadan
dokunamayacağı varsayımından hareket eden bir hukuk ilkesidir. Profesyonel
bir ilişkide mahkemeler, sağlık hizmeti sağlayıcısının tedavi yoluyla ne yapmayı
planladığı hastaya bildirilmedikçe, sağlık hizmeti sağlayıcısının hastaya
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dokunamayacağını veya tedavi edemeyeceğini kabul eder. Özellikle, sağlık
hizmeti sağlayıcısının hastaya önerilen tedavinin niteliğini, önerilen tedavinin
beklenen faydalarını, önerilen tedavinin potansiyel maddi veya önemli risklerini
ve tedavi alternatiflerini açıklamasını gerektirir, böylece hasta tedaviyi kabul edip
etmeme konusunda bilgilendirilmiş bir karar verebilir. Komplikasyonlar ortaya
çıktığında, bunlar objektif olarak belgelenmelidir. Hastanın, implantı başarısız
olduğunda ve/veya bir komplikasyon ortaya çıktığında; komplikasyonun veya
tatmin edici olmayan sonucun nedeninin tamamen dürüst bir şekilde açıklanması
hastanın endişesini azaltabilir ve diş hekimi-hasta ilişkisinin sürdürülebilme
olasılığını artırabilir.(28)
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1.

Giriş

P

eriodontal hastalıklar dişeti ve dişleri destekleyen dokuları etkileyen
iltihabı hastalıklardır. Periodontal hastalıklar supragingival ve subgingival
biyofilm ile konakçı inflamatuar yanıt arasındaki etkileşim sonucu gelişir
ve dişeti iltihabı (gingivitis) ile başlar. Tedavi edilmezlerse periodontitise
ilerleyerek dişetleri ve dişleri destekleyen alveoler kemikte de geri dönüşümsüz
hasar oluştururlar.
Periodontal tedavinin amacı enfeksiyonları kontrol etmek ve sement,
periodontal ligament (PDL) lifleri ve kemik dahil olmak üzere periodontal
dokuların yapısını ve işlevini yeniden yapılandırmaktır (1). Periodontal
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tedaviler, hastalığın şiddetine göre sağlanan cerrahi olmayan ve cerrahi
yaklaşımdan oluşur. Periodontal tedavinin tüm aşamalarında FAZ I tedavi temel
alınmakta olup, yapılan klinik çalışmalarda, periodontal tedavinin uzun süreli
başarısının FAZ I tedavinin başarısına bağlı olduğu gösterilmiştir. Periodontal
hastalıkların tedavisinde primer etyolojik etken olan plak ve plağın tutunmasını
kolaylaştıran her türlü etkenin elimine edilmesi amaçlanmaktadır. Cerrahi
olmayan periodontal tedavide, periyodik olarak kök yüzeyindeki bakteriyel
biyofilm, diş taşı ve bakteriyel toksinleri elimine ederek mikrobiyal periodontal
enfeksiyonun kontrol altına alınması hedeflenir. Cerrahi olmayan tedaviden
sonra hastanın periodontal cerrahi gereksinimi değerlendirilir.
Periodontal cerrahi tedavi, modern periodontoloji pratiğinde bir dayanak
noktası olarak kabul edilmektedir. İleri periodontal defektlerin debridmanı ve
(rezeksiyon veya rejenerasyon yoluyla) çözülmesi için erişime izin vermenin
yanı sıra, protez öncesi sert ve yumuşak doku düzenlemesi, diş implantı
yerleştirme ve oral plastik ve rekonstrüktif tedaviler için cerrahi prosedürler
sıklıkla endikedir (2). Doğası gereği periodontal cerrahi prosedürler, pratisyen ve
hastayı endişelendiren enfeksiyon ve ağrı gibi postoperatif komplikasyonlar
geliştirme riski ile ilişkilidir. Hastaların yaşının ilerlemiş olması, geçirilmiş veya
var olan periodontal hastalık varlığı, sigara kullanımı, doku iyileşmesini olumsuz
yönde etkileyecek ve enfeksiyona yatkınlığı arttırabilecek sistemik hastalıkların
bulunması da postoperatif dönemde komplikasyon görülme ihtimalini arttıran
faktörlerdendir (3). Cerrahi komplikasyonlar periodontal tedavinin sonucunu
değiştirebilir. Bu nedenle, bir klinisyenin komplikasyonların etiyolojileri ve
yönetimi konusunda bilgi sahibi olması, başarılı periodontal tedaviye ulaşmak
için önem arz etmektedir (4).
Bu derlemenin amacı periodontal cerrahi prosedürler sonrası meydana
gelebilecek olası komplikasyonların etiyolojisine ve yönetimine dair genel bir
bakış sağlamaktır.
2.

Periodontal cerrahi sonrası ortaya çıkan postoperatif
komplikasyonlar aşağıdaki gibi kategorize edilebilir:

2.1. Kanama
Periodontal cerrahi sonrası kanama sık görülen bir komplikasyondur. Cerrahi
prosedürlerin ardından kanama, bölgede küçük bir sızıntı veya sızma ile cerrahi
bölgede geniş veya açık kanamaya kadar değişebilir. Cerrahi bir hastada kanama
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
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Birincil kanama: Bu kanama intraoperatif dönemde meydana gelir.
Bu çoğunlukla ameliyat sırasında çözülür, ancak herhangi bir büyük kanama
kaydedilirse, hasta ameliyat sonrası yakından izlenir.
Reaktif kanama: Ameliyattan sonraki 24 saat içinde ortaya çıkar.
Çoğunlukla bir ligatür kaydığında ortaya çıkar
.
İkincil kanama: Ameliyattan 7-10gün sonra ortaya çıkar. İkincil kanama
genellikle bir damarın kontamine yara nedeniyle yayılan enfeksiyondan
aşınmasından kaynaklanır (5).
Kanama yönetimi için kanamanın kaynağının bulunması çok önemlidir ve
daha sonra yönetimine yönelik yaklaşım planlanmalıdır. Hastaların kanamaya
sebep olabilecek sistemik bir hastalığının bulunup bulunmadığı da sorgulanmalı,
postoperatif kanama oluşturabilecek sistemik durumlar için cerrahi işlemlere
başlamadan önce acil durum planlaması yapılmalıdır (6).
Hafif kanama durumunda 15-2 dakika süreyle bölgeye kompresyon
uygulanabilir. Yine de kanama devam ediyorsa surgicel, gelfoam, mikrofibriler
kollajen vb. hemostatik ajanlar kullanılabilir (7). Kanama artık granülasyon
dokusundan kaynaklanıyorsa, yüksek hızlı aspirasyon veya küretaj ile
çıkarılmalıdır. Kanama eğer kemikten geliyorsa, kemik uygun aletle ezilerek
kontrol edilebilir. Kanama arteriyel ise, damarın bağlanması yada sütüre
edilmesi en iyi seçenek olarak kabul edilmektedir (8).
Segal ve ark, vaka raporu olarak 7 gün öncesinde bağ dokusu grefti
operasyonu olan 77 yaşında bir hastanın 6 gündür devam eden kanama şikayeti
ile acile başvurduğunu, yapılan muayene sonucunda hastanın majör palatinal
arterinde cerrahi işlem sırasındaki zedelenme sonucu oluşan psödoanevrizmayı
ve pulsatif kanama varlığının tedavisi için palatinal arterin birkaç saat aralıkla
tekrar kanama sebebiyle iki kez sütürlandığını bildirmişlerdir (9).
2.2. Enfeksiyon
Ameliyat sonrası tespit edilen enfeksiyonlar, lokal önlemlerle ve sıklıkla
sistemik antibiyotiklerin ek kullanımıyla kolayca tedavi edilir. Postoperatif
enfeksiyonları önlemeye yönelik hedefe yönelik bir çaba da, antibiyotiklerin
profilaktik kullanımı, bakteriyel endokarditin önlenmesi ve tıbbi açıdan zayıf
veya periodontitisli hastalarda periodontal cerrahi için yaygındır (10-12).
Mevcut periodontoloji literatürleri, özellikle antibiyotiklerin uygulandığı
cerrahi rejeneratif ve implant prosedürlerini içeren çalışmalar ile doludur (13-15).
Bu, antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve antibiyotiğe dirençli bakteri suşlarının
ortaya çıkması da dahil olmak üzere eşlik eden sekellerle ilgili endişelerin
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sürekli olarak dile getirildiği mevcut periodontal uygulama çağımızda daha da
önem kazanmaktadır.
Antibiyotik profilaksinin, postoperatif enfeksiyonları önlemede veya
gingivektomi (16), osseöz rezektif (15, 17), mukogingival (15, 16), osseöz greft
(16) veya implant (18) prosedürlerini içeren periodontal cerrahinin sonucunu
etkilemede bir avantaj sunduğu gösterilmemiştir. Ayrıca, antibiyotik reçete
edilmediğinde periodontal cerrahi sonrası enfeksiyon oranlarının düşük olduğu,
rutin periodontal cerrahi için <%1 ila %4,4 (2, 17) ve implant cerrahisinden sonra
%4,5 arasında değiştiği bildirilmiştir (18). Powell ve ark. (2) farklı periodontal
cerrahi tiplerinde postoperatif enfeksiyon prevalansını da değerlendirdikleri
çalışmalarında serbest dişeti greftleri (SDG), periodontal rejenerasyon ve
yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu operasyonlarından sonra daha fazla sayıda
enfeksiyon geliştiğini, bu farklılıkların cerrahi prosedürler arasındaki
komplikeliğiyle de doğru orantılı olduğunu rapor etmişlerdir.
Sinüs augmentasyonu gerektiren cerrahi işlemler sırasında ve sonrasında
sinüs membranının ekspoze olması, greft/membran stabilizasyonunun
sağlanamaması sonucu, ya da öncesinde var olan sinüzit enfeksiyonunun yapılan
cerrahi işlemlerin komplikeliği sonucu yeniden alevlenmesi, oroantral yol ile
gelişebilen yeni sinüzit enfeksiyonları da postoperatif dönemde rapor
edilmektedir (3).
Andreas ve ark. vaka raporlarında SDG sonrası rutin 4. ay kontrolünde
yapışık dişetine parmak ile palpasyon yapıldığında sulkus içerisinden akan bir pü
formasyonu varlığını belirlemişler ancak alınan periapikal grafilerde herhangi bir
periodontal patoloji olmadığını gözlemlemişlerdir, hasta bu akıntıdan habersiz ve
ağrısı olmadığını beyan etmiştir. Hastaya antibakteriyel tedavi uygulamasını
takiben 5 hafta sonraki kontrolde ise pü akışının azaldığını ancak tamamen yok
olmadığını fark etmişlerdir. Hastayı takip etmeye karar vermişler ve 7.ay
kontrolünde pü akışının tamamen sona erdiğini ve bu durumun SDG operasyonu
esnasında yara bölgesinde kalan epitel artıklarının sebep olduğu bir yabancı cisim
reaksiyonu ve enfeksiyonu olduğuna karar vermişlerdir (19).
2.3. Postoperatif ağrı
Ameliyat sonrası ilk 3 gün içinde yaşanan ağrı normal kabul edilir ve genellikle
iyileşme ile azalır. Kapsamlı cerrahi prosedür, dokuların operasyon esnasında
aşırı zorlanması, travma, zayıf enfeksiyon kontrolü, insizyon için keskin olmayan
alet kullanımı, cerrahi anatomiye yeteri kadar hakim olamama gibi sebeplerden
kaynaklanabilir (20). Mevcut literatürler sınırlı olmakla birlikte, bazı hastaların
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hem cerrahi olmayan hem de cerrahi tedavileri ağrılı bulabileceğini belgelemek
için yeterli kanıt bulunmaktadır (21, 22). Ağrıyı gidermek için diklofenak (1 mg/
kg), ibuprofen ve parasetamol (15 mg/kg) gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar
(NSAID’ler) reçete edilebilir (23). Postoperatif ağrıyı azaltmak için lazer
kullanımı ile insizyon yapılması, minimal invaziv girişimlerde bulunulması,
ameliyat süresinin olabildiğince kısa tutulması gibi koruyucu tedbirler de
alınabilir. Hoori Aslroosta ve ark. yumuşak doku lazeri ya da bistüri kullanarak
yapılan cerrahi işlemler sonrası oluşan ağrı ve kanama açısından hastaları
değerlendirdikleri çalışmalarında postoperatif ağrı ve kanama olarak hastalar
arasında anlamlı bir fark olmadığını rapor etmişlerdir (24).
Curtis ve ark. (25) yapmış oldukları çalışmada mukogingival cerrahinin
kemik cerrahisine göre 3,5 kat daha fazla ağrı artışı ile ilişkili olduğunu ve
cerrahi işlem süresinin artmasının, açık flep cerrahisi veya rezektif cerrahi ile
artan postoperatif ağrı ile anlamlı şekilde ilişkili olduğunu bildirmişlerdir.
Griffin ve ark. (26) uzun cerrahi prosedürlerin ve sigara kullanımının diş eti
arttırımı işlemlerinden sonra postoperatif komplikasyonların şiddetini ve
sıklığını artırabileceğini bildirmişlerdir.
Çanakçı ve ark. (22) yapmış oldukları çalışmada 56 hastada postoperatif
ağrı, postoperatif dentin aşırı duyarlılığı ve çeşitli periodontal tedaviler sırasında
yaşanan rahatsızlık düzeylerini Vizüel analog skala (VAS) kullanarak
değerlendirmişler ve ameliyat sonrası ağrının rezektif cerrahi prosedürlerde, kök
yüzeyi düzleştirme veya modifiye Wildman fleplere göre anlamlı derecede daha
yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Rezektif cerrahi prosedürler, kök yüzeyi
düzleştirme işlemlerine göre 2.4 kat daha fazla ağrı ile ilişkilendirilmiştir ve tüm
periodontal tedaviler için, artan yaşla birlikte VAS skorlarının azaldığını rapor
etmişlerdir.
Griffin ve ark. serbest diş eti grefti operasyonu yapılan hastalarla bağ
dokusu grefti yapılan hastalar arasında ağrı ve spontan kanama açısından anlamlı
bir farklılık olduğunu bildirmişlerdir. (26) Curtis ve ark. mokugingival cerrahi
işlemlerinin osseöz cerrahi işlemlerden 3,5 kat ve yumuşak doku cerrahisi
işlemlerinden 6 kat daha fazla ağrıya sebep olduklarını rapor etmişlerdir, ayrıca
cerrahi işlem süresinin uzunluğunun postoperatif konforsuzlukta da artışa sebep
olduğunu bildirmişlerdir (25). Cerrahi işlemlerin komplikasyon derecesi arttıkça
da hastalarda postoperatif ağrı miktarında artış olduğu rapor edilmiştir. Tek
başına yapılan bir SDG operasyonu sonrası minimal ağrı rapor edilirken, bağ
dokusu grefti ile koronale pozisyone flep operasyonu yapılan hastalarda orta
derecede ağrı varlığı hastalar tarafından rapor edilmiştir (27).
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2.4. Şişlik
Şişlik, vücudun ameliyat ve onarım sürecine verdiği normal tepki olarak
kabul edilir. Şişlik ameliyattan sonraki gün belirginleşir ve ameliyattan 2-3
gün sonra maksimuma ulaşır (28). İnsizyon tipi, insizyonun uzunluğu, doku
manipülasyonu ve ameliyatın süresi şişmeyi etkileyebilecek bazı faktörlerdir.
Daha küçük insizyonlar genellikle daha az ameliyat sonrası şişlik ve ağrıya neden
olur. Sütürların giriş noktasında hafif şişlik ve kızarıklık yaygındır, genellikle
vestibüler mukozada palatinal/lingual mukozadan daha belirgindir ve bazen
küçük bir ülserasyon alanı ile de ilişkilidir (29).
Şişlik, cerrahi travmanın neden olduğu cerrahi bölgeden ödem ve
inflamasyon difüzyonu nedeniyle ipsilateral yanak ve submandibular bölge gibi
uzak yerlerde biraz olağandışıdır. Hastaların yaklaşık %50'sinde kanama,
enfeksiyon, şişlik veya olumsuz doku değişiklikleri gibi komplikasyonlar
meydana gelir, ancak bunlar vakaların %1'inden azında şiddetlidir. Ön
segmentlerde daha sık görülürler ve kemik cerrahisinde muhtemelen daha fazla
kemik irritasyonu nedeniyle daha belirgindirler.
Spesifik olarak, tespit edilebilir süpürasyon ile artan ve ilerleyici şişlikler
olarak tanımlanan enfeksiyonlar, periodontal cerrahi ve implant cerrahisinden
sonra nadiren gözlenir (2). Kortikosteroidler inflamasyonu, sıvı transüdasyonunu
ve ödemi azaltmak için önerilmektedir.
Çeşitli araştırmalar, ameliyattan 12 saat önce ve 12 saat sonra 32 mg
metilprednizolon ve 400 mg ibuprofen kullanımının postoperatif şişlikte azalma
sağladığını rapor etmiştir (30). Elha ce ark. ameliyattan 1 saat önce ve 10-18 saat
sonra antibiyotik tedavisi (400 mg oral metronidazol) ile IM 10 mg
deksametazon kullanımının postoperatif şişlikte önemli ölçüde azalma
sağladığını bildirmişlerdir (31). Griffin ve ark. çalışmalarında sigara içen
hastalarda postoperatif şişlik ve ağrı görülme oranının sigara içmeyenlere kıyasla
3 kat fazla olduğunu rapor etmişlerdir (26). Echeverria ve ark. SDG
operasyonundan 19 yıl sonra alıcı bölgede gelişen sert bir şişlikten geç dönem
komplikasyonu olarak bahsetmişlerdir ve alınan örneğin histopatolojik
incelemesinde bunun bir ekzostoz olduğu görülmüştür (32). Angela ve ark. da iki
ayrı vaka sunumunda, bir hastada postoperatif 3. yıl, bir hastada ise postoperatif
1. yıl muayenesinde SDG bölgesinde oldukça sert ekzostoz gelişimini rapor
etmişlerdir (33).
Vastardis ve ark. 3 hastada bağ dokusu grefti operasyonunu takiben
(2-7 hafta sonra) gelişen gingival kist ve yumuşak doku abselerini vaka serisi
olarak sunmuşlardır (34). Bu vakalarda da diğer çalışmalardaki kistlerin
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histopatolojisinden yola çıkılarak epitelin, gingival, mukozal ve periapikal
kistlerin patogenezinde rol oynadığını; dolayısıyla da kistlerin dental lamina,
mine-dentin artıkları, Malassez hücre kalıntıları veya yüzey epitelinin travmatik
implantasyonundan kaynaklanabileceğini öne sürmüşlerdir (35, 36). Wang ve
ark. bağ dokusu operasyonu sonrası 6.ay kontrolünde operasyon alanında palpe
edilebilen bir şişlik varlığı tespit etmişler, bölgeden biyopsi aldıklarında
histopatolojisinde epidermal inklüzyon kisti olduğu görülmüştür (37).
2.5. Gecikmiş yara iyileşmesi
Normal bir insanda yara iyileşmesi birbirini takip eden 4 biyolojik süreçten
oluşur; bu süreçler hemostaz, inflamasyon, proliferasyon ve remodelling olarak
sıralanabilir. Gecikmiş yara iyileşmesinin en önemli sebebi bakteriyel
proliferasyona izin veren nekrotik doku oluşumudur. Diğer önemli etkenler ise
yara ağızlarının gevşek ya da çok sıkı kapatılması, sütur materyaline ya da
greftlere karşı oluşabilen alerjik reaksiyonlar, hematom oluşumu, kortikosteroid
kullanımı ve yabancı cisim reaksiyonlarıdır (38). Yara bölgesinin debridmanının
iyi yapılması ve postoperatif dönemde hastaya antibiyotik ve analjezik reçete
edilmesi bu komplikasyonların oluşma ihtimalini oldukça azaltır.
Soolari ve ark, vaka raporunda bağ dokusu grefti operasyonundan 1 hafta
sonra kontrole çağırılan hastanın verici bölge mukozasında iyileşmenin aksine,
gelişen asemptomatik gingival büyüme varlığını rapor etmişlerdir. Hastanın
sistemik bir rahatsızlığı ve kullandığı medikal bir ilacı olmamasına rağmen
vücut yapısının iriliğinden yola çıkılarak sorulan sorularda kendisinin vücut
geliştirmek için reçetesiz olarak kortikosteroid kullandığı öğrenilmiştir. Hastaya
bu ilacı bırakması önerilmiş sonrasında da 2, 4 ve 6 hafta aralıklarla tekrar
kontrollere çağırılmış, kontrollerde gingival büyümenin yavaş yavaş yok olduğu
ve doku iyileşmesinin de tamamlandığı görülmüştür (39).
2.6. Tat alma değişikliği
Sinir travmaları, invaziv girişimlerde bulunma, enfeksiyon gelişmesi gibi
durumlar sonucu tat alma değişiklikleri yaşanabilir. Tat değişiklikleri de 4 gruba
ayrılabilir; birincisi tat almada azalma 'hipoguzi', ikicisi tat almanın tamamen
kaybolması 'aguzi', üçüncüsü olmayan tatları varmış gibi hissetme 'fantoguzi' ve
dördüncüsü ağızda tiksindirici tat oluşması 'disguzi’dir (40). Tat fonksiyonu
tükürük akış miktarından ve yoğunluğundan da etkilenmektedir. Matsuo ve
Yamamoto, çalışmalarında düşük tükürük akış hızı ile tat alma arasında önemli
bir ilişki olduğunu göstermişlerdir (40).
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2.7. Trismus
Periodontal cerrahi sonrası trismus; travma, enfeksiyon, çiğneme kaslarının
enfeksiyonu, iğnenin yanlış yerleştirilmesi ve dokuların zedelemesi
gibi nedenlerle oluşabilir ve 1-2 hafta içinde yavaş yavaş düzelir. Trismus,
ameliyat sonrası muayeneyi engelleyebilir ve ağız hijyeni işlemlerini,
çiğnemeyi ve yutmayı zorlaştırarak ameliyat sonrası süreci olumsuz
etkileyebilir. Bunu azaltmak için ısı tedavisi, yumuşak diyet ve kas
gevşeticiler kullanılabilir. Ağrı şiddetli ise analjezik verilebilir. Gerekirse, kas
gevşemesi için diazepam (günde üç kez 2.5-5 mg) ve diğer benzodiazepinler
verilebilir (38).
2.8. Termal ve dental hassasiyet
Periodontal cerrahi işlemlerden sonraki 2-3 hafta içerisinde diş hassasiyeti
olması normal kabul edilmektedir. Diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi
düzleştirme işlemlerinden sonra da hipermineralize dentin açığa çıktığından,
kök yüzeyi sıcak ve soğuğa karşı hassas hale gelmektedir. Post operatif
dönemde doku iyileşmesi esnasında meydana gelen büzülme ile kök yüzeyi ve
dentin tübülleri dış ortama ve uyaranlara açık hale gelmektedir, hastanın
oral hijyeninin de iyi olmaması bu komplikasyonların şiddetini
arttırmaktadır (41). Postoperatif olarak 2 haftanın sonunda hassasiyet hala
devam ediyorsa; sodyum florür, kalay florür içeren hassasiyet giderici
ajanların, biyoaktif camın, rezinlerin, flor vernik ve cilaların, hassasiyet
giderici macunların, sert doku lazerlerinin, diş eti grefti operasyonlarının ve
iyontoferez işlemlerinin yapılması düşünülebilir (42). Carnio ve ark. serbest
dişeti grefti yapıldıktan 2 yıl sonra aşırı kök yüzeyi hassasiyeti ve eksternal
kök rezorpsiyon gelişen ve diş çekimi yapılmak zorunda kalınan bir vakayı
sunmuşlardır (43).
2.9. Artmış diş mobilitesi
Flep operasyonları gibi eksizyonel işlemlerden sonra dokuların eski haline
dönmesi yaklaşık olarak 6-8 haftayı almaktadır. Bu süreç içerisinde epitelyal
ataşmanın oluşması ise yaklaşık olarak 10-14 gün arasında değişmektedir.
Cerrahi işlemler sonrası dokuların iyileşmesine kadar geçen sürede diş
destek dokularındaki azalma sebebiyle geçici olarak diş mobilitesinde artış
gözlenir. Bu süre sonunda mobilite hala devam ediyorsa oklüzal travma varlığı
kontrol edilmeli, gerekiyorsa oklüzal uyumlamayı takiben periodontal splint
yapılmalıdır. Ancak mobilitenin derecesi çok fazla ise mobil olan dişin çekimi
de bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir (44).
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3. Cerrahi işlemden kaynaklanan komplikasyonlar ise şu şekilde
sınıflandırılabilir;
3.1. Lokal anestezi ile ilgili komplikasyonlar
Lokal anesteziklere bağlı en sık oluşan komplikasyonlar; toksisite, senkop
gelişimi, alerjik reaksiyonlar, trismus ve parestezi olarak sıralanabilir. Lokal
anestezik toksisitesi, aşırı ilaç uygulama sonucu sistemik absorpsiyonun
artmasından dolayı gelişir. Belirti ve semptomlar arasında bilinç kaybı, artan
kalp hızı ile konuşkanlık ve ajitasyon, kan basıncının ve solunum hızının
da artması sayılabilir. Lokal anestezi toksisitesi gelişen hastalarda yeterli
oksijen sağlanmalı, kardiyovasküler durum değerlendirilmeli ve tıbbi yardım
çağırılmalıdır (45).
Senkop; en sık kan basıncı çok düşük olduğunda ortaya çıkar (hipotansiyon)
ve kalp normal seviyede beyne oksijen pompalayamamaktadır. Solgunluk, soğuk,
terli cilt, baş dönmesi, mide bulantısı, bilinç kaybı ve pupillerin genişlemesi en
sık görülen belirtilerdir. Hasta sırt üstü yatırılır; baş aşağı ve bacaklar yukarı
olacak şekilde hastaya pozisyon verdirilir. Hastanın hava yolu açıklığı sağlanır ve
nabız daha da düşer ve kalp durursa acil olarak kalp masajına başlanır. Hastanın
bilincini yerine getirmek için amonyak içeren ampuller koklatılabilir. Kokunun
beyne etkisi ile hasta uyanmaya başladıysa eğer hipoglisemik şok durumu
olmasından şüphelenilebilir ve hastaya 20 ml %20-50’lik ringer solüsyonu IV
olarak ya da oral yolla verilebilir (46).
Alerji, ilaç gibi bir antijene (Ag) maruz kalma sonucu vücutta meydana gelen
aşırı duyarlılık reaksiyondur. Alerjik reaksiyonlar, antihistaminikler, epinefrin,
bronkodilatörler ve kortikosteroid kullanımı ile normale döndürülebilirler (47).
Parestezi lokal anesteziden saatler ya da günler sonra ortaya çıkabilen
sinir zedelenmeleridir. Parestezi saatler, haftalar ve hatta aylarca sürebilir.
Hastanın yaşam konforunu arttırmak için altta yatan nedene bağlı olarak
immünosupresan prednizon, intravenöz gama globulin (IVIG), gabapentin
veya Gabitril gibi antikonvülsanlar ve antiviral ilaçlar verilebilir (48). Cucchi
ve ark. çalışmalarında mandibula posteriorunda yapılan augmentasyon işlemini
takiben gelişen mental sinir zedelenmesini ve 1 ay sonunda tamamen kaybolan
bir parestezi komplikasyonundan bahsetmişlerdir (49).
Bir diğer lokal anestezi komplikasyonu ise posterior superior alveolar
sinir bloğu sırasında iğnenin çok distale yönlendirilmesiyle damar zedelenmesi
sonucu hematom oluşmasıdır. Tedavide öncelikle ağız içi temizlenir ve
kanama kaynağı bulunduktan sonra soğuk kompres ya da tamponlarla kanama
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durdurulmaya çalışılır. Traneksamik asit de 500mg
/ 5ml IV olacak şekilde çok
yavaş bir şekilde enjekte edilebilir (45).
3.2. Flep ile ilgili komplikasyonlar
Flep ile ilgili komplikasyonlardan en sık karşılaşılanlar; insizyonun yetersiz
yapılması ile görüş alanının tam sağlanamadığı böylece cerrahi operasyonun tam
olarak yapılamadığı ya da flep cerrahisi esnasında kemik yüzeyinin ve flebin çok
uzun süre açık kalarak beslenmesinin bozulduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır.
Ameliyat esnasında enfekte dokuların tam olarak uzaklaştırılamaması, yetersiz
debridman yapılması ve sütürların de dokuyu tam kapatacak şekilde atılmamış
olması da enfeksiyona yatkınlığı arttırdığından postoperatif olarak fleple ilgili
gelişebilecek komplikasyon riskini arttırır (50).
İmplant cerrahilerinde ve augmentasyon prosedürlerinde greftin
stabilizasyonu, implantın estetiği ve uzun süreli sağkalımında flebin gerilimsiz
kapatılması ve postoperatif dönemde de açılmadan stabil kalabilmesi oldukça
önemlidir. Bu nedenle günümüzde flep yönetimi greftleme tekniğinin
kendisinden daha önemli olarak kabul edilmektedir (51, 52). Flep gerginliğini
minimuma indirgemek için adım adım flep kapatma metodolojisi
önerilmektedir. Gerilimsiz flep kapamada, ince bir sütür kullanılarak ve keskin
bir şekilde diseke ve eleve edilmiş flebin minimal travma ile yeniden
konumlandırılmasını ve yara kenarlarının sıkı bir şekilde adaptasyonu içerir (53).
Flebin gerilimsiz kapatılması yara stabilitesi için flep kalınlığından daha önemli
bir kriterdir (54).
3.3. Greftle ilgili komplikasyonlar
Postoperatif dönemde sütürların gevşemesi greftin hareket etmesine ya da
enfekte olmasına sebep olabilir. Greft yerleştirilen bölgenin yeteri kadar debride
edilmemiş olması ya da greft boyutunun yetersiz olması da başarısızlık için risk
faktörlerindendir. Ayrıca aşırı duyarlı hastalarda grefte karşı alerjik reaksiyonlar
da gelişebilmektedir. Kök kapama prosedürleriyle ilişkili en yaygın başarısızlık
ise alıcı yatağının yeterli kan desteğini sağlayacak kadar büyük hazırlanmamış
olmasıdır (55). Greft operasyonlarını takiben majör ve minör komplikasyonlar
gelişebilir. Majör komplikasyonlar greftin reepitelizasyonu, epitel bant oluşumu,
rezorpsiyon gelişimi, epitelyal kist ve ekzostoz oluşumudur. Minör
komplikasyonlar da greftte renk değişikliği ve yüzeyel revaskülarizyon olarak
sıralanabilir (56).
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3.4. Yönlendirilmiş
doku rejenerasyonu (YDR)ve YumuşakDoku Cerrahisi
ile ilgili komplikasyonlar
Periodontal rejenerasyon, periodontal cerrahi sonrasındaki iyileşmenin, yeni
alveol kemiği, sement ve periodontal membran oluşumuyla sonuçlanmasıdır.
Günümüzde kullanılan periodontal cerrahi yöntemleri periodontal dokuların
rejenerasyonundan çok onarımıyla sonuçlanmaktadır. Yumuşak doku
cerrahilerinde komplikasyonların görülme süresi erken dönemde postoperatif 1
haftada; geç dönemde ise postoperatif 6 aya kadar oluşabilmektedir (57, 58).
YDR prosedürlerinde en sık karşılaşılan komplikasyonlar erken iyileşme
döneminde membranın açığa çıkması ve flebin yetersiz kanlanması sonucu
enfeksiyon gelişimiyle birlikte gözlenen şişlik ve ağrı oluşumudur. Wikesjö ve
ark.; çalışmalarında membran ekspozunu önlemek için özellikle interdental
alanlarda farklı flep dizaynları yapılmasını önermişlerdir (modifiye papilla
koruyucu teknik) (50). Cucchi ve ark. çalışmalarında erken ve geç doku
iyileşmesi dönemlerinde gelişen titanyum mesh ekspozlarını ve oluşan
enfeksiyonları rapor etmişlerdir (49).
Serbest dişeti grefti (SDG), dişleri ve implantları çevreleyen keratinize
yumuşak doku eksikliği varlığında palatinal bölgeden alınan yumuşak doku
greftleridir (59). Konvansiyonel serbest dişeti grefti prosedüründe, palatinal
donör bölgeden epitel ve alttaki ince bir bağ dokusu tabakasından oluşan
keratinize dişeti alınır ve alıcı bölgeye sütüre edilir. Donör bölgedeki ikinci yara
yeri varlığı, ameliyat süresinin uzunluğu, yüksek doku morbiditesi ve ameliyat
sonrası ağrı nedeniyle yumuşak doku greftleme prosedürleri birçok hasta
tarafından tolere edilemeyebilir (60). SDG operasyonlarından sonraki
komplikasyonlar genellikle donör bölge ile ilgilidir. Ağrı, parestezi ve yara
iyileşmesinde gecikme donör sahada sık görülen komplikasyonlar arasındadır.
Mukosel ve herpetik lezyon oluşumu da ek komplikasyonlar olarak
bildirilmiştir. Primer yara kapanmasının olmaması ve palatinal dokunun çok ince
olması da doku nekrozu ile sonuçlanabilir (61). Ayrıca bağ dokusu damakta
geniş bir yara yüzeyi açıkta bıraktığı için ameliyat sonrası kanama önemli bir
sorundur. Ameliyattan sonra 7 güne kadar donör bölgede hafif kanama
görülebilir. Kanamanın birincil nedeni, donör bölgenin cerrahi teknikten ziyade
postoperatif iritasyona ve travmaya açık olmasıdır (26). Klinisyenler jelatin
süngerler, mekanik bariyerler, biyoaktif maddeler, antibakteriyel ve antiseptik
ajanlar ve bitkisel ürünler gibi hemostatik ajanlar kullanarak postoperatif
hemorajik komplikasyonları en aza indirebilirler (62).
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Carrion ve ark. AIDS, kronik Hepatit C ve Hemofili A hastası olan 26
yaşındaki bir erkek hastada SDG operasyonundan 1 hafta sonra palatinal
bölgede spontan kanama ve doku nekrozu gelişimini; sonrasında da hastaya
uzun bir süre Faktör VIII resplasmanı yapılmak zorunda kaldığını rapor
etmişlerdir (63). Escalante ve ark. çalışmalarında bağ dokusu grefti işleminden
üç hafta sonra, operasyon bölgesinde yüzeyden hafif kabarık, sertleşmiş, ~5 mm
çapında asemptomatik bir lezyon geliştiğini, eksizyonel biyopsi ile alınan
örneğin histopatolojik incelemesinde ise bunun gingival kist olduğunun
belirlendiğini rapor etmişlerdir (64). SDG veya bağ dokusu greftlerinde
karşılaşılan bir diğer komplikasyon da alıcı sahaya yerleştirilen greftin
beslenememesi sonucu nekroz gelişmesidir. İki farklı çalışmadan birincisinde on
bağ dokusu greftinden ikisinde nekroz gelişimi ve bir dişte 1 mm dişeti
çekilmesi (65) , ikinci çalışmada ise on bağ dokusu greftinden ikisinde nekroz
gelişimi ve iki farklı dişte gelişen dişeti çekilmesi varlığı rapor edilmiştir (66).
3.5. Sütür ile ilgili komplikasyonlar
Erken dönem yara iyileşmesinde sütürların gevşemesi veya kendiliğinden
kopması en önemli komplikasyonlardandır. YDR prosedürlerinde de sütürların
çok gevşek olması membran ekspozuna ve greft stabilizasyonunun bozulmasına
sebep olurken, çok sıkı sütürlamak da doku kanlanmasını olumsuz etkileyerek
nekrozlara sebep verebilir. Sütür seçimi bu komplikasyonların önlenmesi
açısından da oldukça önemlidir. Ortamdan sıvı ve bakteriyi kendine çeken
dolayısıyla gevşemeye meyilli olan ve enfeksiyon riski taşıyan örgü sütürlar
yerine monoflament sütürlar tercih edilmelidir (67).
3.6. Periodontal pat ile ilgili komplikasyonlar
Periodontal cerrahi işlemler sonrası yara bölgesinin dış etkenlerden korunması
ve greft ve membran gibi hareketsiz kalması gereken dokuların sabit şekilde
tutulması amacıyla periodontal patlar kullanılmaktadır. Ancak bu periodontal
patlar öjenol içerikli olduklarından hastalarda alerjik reaksiyona neden
olabilirler. Haugen ve ark. çalışmalarında direk kemik yüzeyine temas eden
periodontal patların daha fazla inflamatuar reaksiyona sebep olduğunu
göstermişlerdir (68). Curtis ve ark. çalışmalarında ağrı ile periodontal pat
kullanımı arasında bir ilişki olmadığını rapor etmişlerdir (25).
4.

Sonuç

Periodontal tedaviler, periodontal hastalıkların gelişmesi ve ilerlemesine neden
olan mikrobiyal ya da etiyolojik faktörleri elimine etmeyi amaçlayan invaziv
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ya da non-invaziv tedavilerdir. İnvaziv tedaviler; flep operasyonları, sert ve
yumuşak doku ogmentasyonları ve rejeneratif tedaviler, implant tedavileri ve
mukogingival cerrahi işlemleri kapsamaktadır. Cerrahi operasyonlar sonrası
komplikasyonlar kısa dönemde daha çok olmakla birlikte uzun dönemde
de ortaya çıkabilmektedir. Klinisyenin periodontal hastalık teşhisi, tedavi
planlaması ve zamanlaması, doğru tedavi yönteminin yeterli ve uygun şekilde
uygulaması ile ilişkili olarak ortaya çıkabilen olası komplikasyonlar hakkında
bilgi sahibi olmasının bu istenmeyen durumları bizzat deneyimleyerek tecrübe
etmesini engelleyip, yaşanabilecek istenmeyen durumların önüne geçilmesini
sağlayacağı düşünülmektedir.
Tedavi sonrası hasta yakınmaları günümüzde olduğu gibi gelecekte de
hasta hekim ilişkilerinde önemli bir sorun olmaya devam edecektir. Zira bu
yakınmalar hekimi değişik şekillerde uğraştıran yeni sorunlara yol açmaktadır.
Hekimler en azından çözüm için zaman harcamakta ya da yargıya kadar uzanan
çok çeşitli işlemlere zaman ve enerjilerini harcamak zorunda kalmaktadırlar.
Periodontal tedavi sonrası hasta yakınmaları doğal olarak mevcut periodontal
hastalığın klinik özellikleri ve uygulanan tedavi tekniği ile ilişkili olarak
kaçınılmaz olarak değerlendirilse de, beklenen klinik sonuçların yakınma olarak
hekime geri dönmesi de hekimler için ekstra iş gücü kaybı, zaman kaybı ve
demoralizasyona sebep olabilmektedir.
Periodontal cerrahi işlemler sonrası karşılaşılabilecek komplikasyonları
en aza indirmek için işlem öncesi dental ve medikal değerlendirmenin
çok iyi yapılması, hasta beklentilerin iyi değerlendirilmesi, beklenen olası
komplikasyonları yönetebilmek adına yeterli tecrübeye sahip olunması,
gereksiz cerrahi girişimlerden kaçınılması, postoperatif dönemde de hasta
motivasyonunun sağlanması ve takiplerinin düzenli yapılması büyük önem arz
etmektedir.
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1.

1

Giriş

993 yılında ilk olarak Miller (1) tarafından önerilen Periodontal Plastik
Cerrahi terimi “dişeti, alveolar mukoza veya kemikte anatomik, gelişimsel,
travmatik veya hastalık kaynaklı defektleri önlemek veya düzeltmek için
gerçekleştirilen cerrahi prosedürler" olarak tanımlanmıştır. (2) Bu tanım, doğal
diş/dental implantların çevresinde yumuşak doku ogmentasyonu, kök yüzeyi
örtümü, kron boyu uzatma, ektopik diş erüpsiyonunda dişetinin korunması,
anormal frenulumun uzaklaştırılması, diş çekimi sonrası kret rezorpsiyonunun
engellenmesi ve dişsiz kretlerin ogmentasyonu için farklı teknikleri içermektedir.
(2) Yumuşak doku grefti, donör bölgeden tamamen ayrılan ve hazırlanmış alıcı
yatağa yerleştirilen bir dokudur. (3) Yumuşak doku greftleri, dişlerde ve dental
35
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implantlarda doku kalınlığını artırmak, yeterli keratinize doku genişliğini
yeniden oluşturmak, mukogingival deformiteleri düzeltmek ve estetiği
sağlamak amacıyla klinik uygulamalarda kullanılmaktadır.(4–6) Periodontal ve
peri-implant plastik cerrahi prosedürlerinde ise sıklıkla otojen yumuşak doku
greftleri olan serbest dişeti grefti ve bağ dokusu grefti kullanılmaktadır. (7–12)
Palatal mukoza, ortokeratinize epitel ile örtülü yoğun yapıdaki bağ dokusu
(lamina propria) ile hemen altında bulunan kalınlığı değişken olabilen yağ ve
glandüler dokudan (submukoza) oluşmaktadır. (13) Palatal mastikatör mukoza,
yumuşak doku greftlerinin elde edilmesi için ana donör bölge olarak kabul
edilmektedir. (14) Bu nedenle damak anatomisinin bilinmesi komplikasyonlardan
kaçınılması ve uygun boyutlarda bir greft alınması açısından önem taşımaktadır.
(5) Nörovasküler yapılara zarar verilmesi intra- ve postoperatif komplikasyonlara
neden olabilmektedir. (15) Palatal mukozadan elde edilen bu otojen greftler için
literatürde çeşitli teknikler tanımlanmıştır. (10,16,17) Otojen yumuşak doku
greft cerrahileri, ikinci bir yara alanı oluşmasına, işlem süresinin uzamasına,
intra- ve/veya postoperatif rahatsızlık ve komplikasyonlara neden olmaktadır.
(18) Hasta morbiditesini azaltmak için alternatif materyaller önerilmiş olsa
da otojen yumuşak doku grefti kullanımı, periodontal ve peri-implant plastik
cerrahiler için hala altın standart olarak kabul edilmektedir. (19,20) Periodontal
plastik cerrahilerin sıklıkla uygulanmasına ve öngörülebilir sonuçlarına rağmen,
bu cerrahi prosedürlerde komplikasyonlar mevcuttur. Serbest dişeti grefti ya
da bağ dokusu grefti uygulamalarından sonra komplikasyon ve atipik yara
iyileşmesi literatürde rapor edilmiştir ve rapor edilen komplikasyonların birçoğu
donör saha ile ilişkilidir. (18) Ayrıca alıcı saha ile ilişkili bazı komplikasyonlar
da çalışmalarda belirtilmiştir. (21)
2.

Otojen Yumuşak Doku Greftleri

2.1. Serbest Dişeti Grefti
Üzerinde bulunan epitel ile palatal bölgeden elde edilen greft serbest dişeti grefti
(SDG) olarak tanımlanır ve ilk olarak gelişimsel eksik olan veya kaybedilen
keratinize dokuyu arttırmak için kullanılmaya başlanmıştır. (7) SDG yüzeyel
epitel ile birlikte elde edildiği için palatal donör alanda açık bir yara oluşturur
ve bu bölge sekonder olarak iyileşmeye bırakılır. (Şekil 1a ve 1b) İyileşme
süreci 2-4 hafta sürebilmektedir. Donör bölgede epitelizasyon tamamlanana
kadar postoperatif rahatsızlıklar görülebilmektedir. (22) Bununla birlikte
bu greft tekniğini uygulamak kolaydır ve ince palatal mukoza varlığında da
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uygulanabilmektedir. Serbest dişeti greftlerinin iyileşme süreci boyunca sonra
yaklaşık %30 oranında büzüldüğü rapor edilmiştir. (23) Bu durum, yumuşak
doku ogmentasyon ihtiyacı olan bölgeden daha geniş bir greft alınmasına ve
dolayısıyla postoperatif rahatsızlık ve komplikasyonlara sebep olabilmektedir.
(18,24) Serbest dişeti grefti cerrahilerinden sonra çoğunlukla donör alan ile
ilişkili komplikasyonlar görülmektedir. (25) Kanama, ağrı ve yara iyileşmesinde
gecikme yaygın olmak üzere, parestezi, açık yara alanında enfeksiyon, kemiğin
ekspoz olması ve yanma hissi karşılaşılan postoperatif komplikasyonlardır.
Ayrıca donör bölgede herpetik lezyon ve mukosel oluşumu da rapor edilmiştir.
(18,25,26) Greft elde edildikten sonra donör bölgedeki palatal kemik üzerinde
yeterli kalınlıkta yumuşak doku kalmadığında nekroz ve gecikmiş yara
iyileşmesi görülebilmektedir. (16) Kanamanın primer sebebi cerrahi teknikten
ziyade donör bölgenin postoperatif travma ve irritasyonlara karşı hassas
olmasıdır. (27) SDG donör bölgelerinde algılanan en yüksek ağrı seviyesi,
SDG ameliyatından sonraki ilk gün yaşanmaktadır ve ameliyattan yaklaşık
2 hafta sonra ameliyat öncesi seviyelere inmektedir. (28) Bu postoperatif
komplikasyonları minimalize etmek ve yara iyileşmesini stimüle etmek amacıyla
hemostatik ajanlar, mekanik bariyerler, biyoaktif materyaller, antibakteriyal ve
antiseptik ajanlar, trombositten zengin fibrin, düşük seviyeli lazer ve bitkisel
ürünler kullanılmıştır. Araştırmalarda bu tekniklerin farklı seviyelerdeki başarı
ve etkinliği rapor edilmiştir. (29–33) Cerrahi işlemden önce akrilik veya plastik
palatal stent yapılması, donör alanı travmaya ve kan pıhtısının bozulmasına
karşı korumada en etkili uygulamadır.
Maksiller arterin dalı olan greater palatin arter (GPA) sert damağı besleyen
major arterdir ve damaktan elde edilen yumuşak doku greft cerrahilerinde
korunması gereken en önemli anatomik yapılardan biridir. Greft cerrahisi
sırasında greater ve lesser palatin sinir ve kan damarlarlarını içeren nörovasküler
demete zarar vermekten kaçınılmalıdır. Descendens palatin arter, maksiller
arterin üçüncü bölümünden çıkan dallarından biridir ve bu arter, greater palatin
sinir ile birlikte canalis palatinus major’da aşağı doğru damağa uzanır. Foramen
palatinum major’dan geçerek GPA adını alır. Sert damağın arka üçte ikisini
besleyerek damağın alt yüzünün yan taraflarında öne, canalis incisivus’a kadar
uzanır. Burada sphenopalatin arterin dalı ile anastomoz yapar ve damağın ön üçte
birini besler. Greater palatin sinir canalis palatinus major ve foramen palatinum
major’dan geçerek damağa gelir. Burada birçok dala ayrılır ve damakta dağılır.
Üst çene dişetleri, sert damak ve buraya komşu yumuşak damak mukozasında
dağılır. (34) Palatal yapıların morfolojik özellikleri daha önce kapsamlı bir
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şekilde araştırılmış olmasına rağmen (15,35), klinisyenler ameliyatlar sırasında
anatomik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Eğer GPA’ya cerrahi sırasında
dokunulursa kanama nedeniyle görüş alanı sağlamak ve uygun kalınlık
ve boyutta greft elde etmek zor olabilmektedir. (34) Reiser ve arkadaşları
nörovasküler demetin maksiller premolar ve molarlar dişlerin mine-sement
birleşiminden 7-17 mm apikalde konumlandığını rapor etmişlerdir. Bu yazarlara
göre, ortalama bir damak kubbesinde mine-sement birleşiminden nörovasküler
demete olan mesafe 12 mm, sığ bir damak kubbesinde 7 mm ve yüksek bir damak
kubbesinde 17 mm’dir. Damak kubbesinin anatomisindeki varyasyonlara göre
GPA’ya zarar verme riski ortaya çıkabilmektedir. (15) Damak kubbesi derinliği
açısından cinsiyetle ilişkili varyasyonlar da rapor edilmiştir. (36) Bir kadavra
çalışmasında, dişsiz kretlerde dişli kretlere göre GPA’nın özellikle premolar
ve molar dişler bölgesinde kıvrımlı olarak ilerlediği rapor edilmiştir. Tüm bu
durumlar GPA’ya zarar verme riskini artırmaktadır. (37) Greftin elde edilmesi
sırasında kanama meydana geldiğinde öncelikle kanamanın kaynağı (arteriyal
ya da venöz) ve lokasyonunun belirlenmesi gerekir. İntra-operatif kan kaybının
tahmini araştırmacılar arasında tartışmalı bir konu olmuştur. Intra-operatif kan
kaybını ölçme yöntemleri arasında doğrudan hacimsel değerlendirme, cerrahi
öncesi ve sonrasında gazlı bezlerin tartılması, hematokrit değerlerine dayalı
çeşitli formüllerin kullanımı ve görsel tahmin yer almaktadır. (37) Kanamayı
azaltmak veya durdurmak için kanama bölgesinin proksimalinde damağa bir
veya daha fazla kompresyon sütürü atmak etkili bir yöntemdir. Sütürler kanama
bölgesi ile palatal foramen arasındaki bölgeye atılmalıdır. Bu aşamada kanama
bölgesine baskı uygulanması ve etrafına vazokonstriktör içeren lokal anestezik
uygulanması kanamanın durdurulmasına yardımcı olabilmektedir. Diğer bir
alternatif yöntem ise koterizasyon yapmaktır. Cerrahi sonrası kanama olduğunda
ise hastadan nemli bir gazlı bezi 10-15 dakika bölgeye bastırması istenir. Eğer
kanama durmazsa hastayı kliniğe çağırılmalı ve müdahale edilmelidir. (38) Del
Pizzo ve arkadaşları çalışmalarında SDG uygulanan hastaların tümünde donör
bolgede postoperatif ilk hafta boyunca ağrı olduğunu bildirmiştir. Aynı zamanda
SDG uygulanan hastaların %33’ünde ilk hafta içerisinde postoperatif kanama
gözlemiştir. Donör bölgenin iyileşmesi değerlendirildiğinde postoperatif 3.
haftada hastaların sadece %50’sinde epitelizasyonun tamamlandığı rapor
edilmiştir. (39) Hatipoğlu ve arkadaşları postoperatif 10. günde SDG uygulanan
hastaların alıcı bölgelerinin %53.3’ünde, donör bölgelerinin %20’sinde ağrı
semptomu olduğunu belirtmişlerdir. Ek olarak, cerrahiyi takiben 10. günde
alıcı bölgelerin %26.7’ sinde parestezi rapor etmişlerdir. (40) Greftin alıcı
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sahasında da cerrahi sırasında ve sonrasında kanama görülebilmektedir. Alıcı
bölge ile ilişkili postoperatif komplikasyonlar arasında ağrı, ödem ve morluklar
görülebilmektedir. İlk 24 saat içinde soğuk pedin kullanımından sonra, antiinflamatuar ilaçlarla birlikte sıcak pedlerin uygulanması sorunu hafifletecektir.
(38) Alıcı bölgenin hazırlanması, komşu dokulardan yeteri kadar kan desteğinin
sağlanması, greftin alıcı bölgedeki adaptasyonu ve stabilizasyonu greft kaybının
engellenmesi açısından çok önemlidir. (41) Serbest dişeti grefti uygulamalarından
sonra alıcı bölgede kemik ekzostoz oluşumu çalışmalarda rapor edilmiştir. (21)

Şekil 1: (a) SDG Cerrahisi Sonrası 2.Gün (b) SDG Cerrahisi Sonrası 1. Hafta
2.2. Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti
Otojen subepitelyal bağ dokusu grefti (BDG), fonksiyonel ve estetik açıdan
mukogingival periodontal cerrahi ve implantolojide sıklıkla kulllanılmaktadır.
İlk kez 1974 yılında Edel tarafından kertinize dişeti genişliği artırmak amacıyla
bağ dokusu grefti kullanılmıştır. (42) Günümüze kadar bağ dokusu grefti
uygulama alanları artmıştır ve uygulama teknikleri geliştirilmiştir. Subepitelyal
BDG, keratinize dişeti genişliğinin artırılması ile birlikte diş ve implantlar
çevresindeki dişeti/mukoza çekilmelerinin tedavisi (43,44) ve yumuşak doku
kalınlığının artırılması (45) amacıyla tercih edilmektedir. Subepitelyal bağ
dokusu grefti, derin dişeti çekilmelerinin tedavisinde estetik ve fonksiyonel
sonuçlar sağlamaktadır ve kök örtümü tedavisinde “altın standart” olarak
kabul edilmektedir. (43,46,47) Serbest dişeti grefti (SDG) ile benzer olarak
BDG elde edilmesi için sıklıkla palatal mukoza tercih edilmektedir. Farklı
greft elde etmek teknikleri ile BDG değişen oranlarda lamina propria ve
submukozadan oluşmaktadır. Damaktan subepitelyal BDG elde edilmesi için
literatürde farkı teknikler rapor edilmiştir ve bu teknikler yapılan insizyon
sayılarına göre sınıflandırılmıştır. Bu tekniklerde öncelikle yarım kalınlık
palatal flep kaldırılır, BDG çıkarılır ve flep donör bölge üzerine sütürlanır ve
böylece donör bölgenin üzeri tamamen kapatılarak primer olarak iyileşmesi
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sağlanmaktadır. (Şekil 2) BDG elde edildikten sonra kalan palatal flep kalınlığı
vaskülarizasyonun bozulmaması dolayısıyla primer olarak iyileşmesi açısından
çok önemlidir. (10,17,42) Palatal donör bölgenin tamamen kapatılması ve
primer iyileşme ile hasta morbiditesinin ve iyileşme süresinin azaltılması
hedeflenmektedir. (48) Ancak, palatal mukoza kalınlığı yetersiz olduğunda
veya birden fazla diş ve/veya implant için büyük boyutlu greft gerektiğinde
subepitelyal BDG tekniğinden kaçınılmalıdır. (6) Literatürde tanımlanan
bilaminar teknikte subepitelyal BDG alıcı bölgede hazırlanan flep ve periost
arasına yerleştirilmektedir ve böylece kan desteği iki kaynaktan sağlanmaktadır.
Greftin hem üzerindeki flep hem de altındaki periosttan beslenmesi greftin
sağkalımını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle bilaminar teknik dişeti
çekilmelerinin tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. (12,43) Avantajlarından
dolayı bu tekniğin implant çevresindeki yumuşak doku yönetimi ve periodontal
fenotipin iyileştirilmesi için kullanılması önerilmektedir. (10) Griffin ve
arkadaşları BDG ile ilişkili komplikasyonların postoperatif erken dönemde
ağrı, ödem ve kanama olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca cerrahi işlem süresinin
postoperatif ağrı ve ödemle ilişkili olduğunu rapor etmişlerdir. Ancak çoğu BDG
vakasında bu postopertaif komplikasyonların şiddetinin hafif ve orta olduğu
gösterilmiştir. Aynı araştırmada SDG ile subepitelyal BDG cerrahi prosedürleri
karşılaştırıldığında, SDG tekniğinde cerrahi sonrası ağrı ya da kanama görülme
olasılığının üç kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. (18) Benzer olarak, Wessel
ve Tatakis SDG uygulanan hastalarda BDG’ye göre kullanılan analjezik sayısı,
analjezik kullanım süresi ve postoperatif ağrının anlamlı olarak daha fazla
olduğunu rapor etmişlerdir. (24) Damaktan alınan greftin kalınlığı ve boyutları
azaldıkça postoperatif sürecin daha konforlu geçtiği ve daha az ağrı olduğu
belirtilmiştir.(49) Greft ya da palatal bölge nekrozu, donör ve/veya alıcı bölgede
enfeksiyon, greft büzülmesi rapor edilen diğer komplikasyonlardır. (50) Harris
ve arkadaşları BDG ile tedavi edilmiş hastaların rapor ettiği komplikasyonların
insidans ve şiddetini klinik açıdan kabul edilebilir olarak rapor etmişlerdir.
(51) SDG uygulamaları gibi subepitelyal BDG’nin en yaygın olarak elde
edildiği bölge palatinal mukozadır. Bu nedenle damakta seyreden nörovasküler
yapılara zarar vermemek için hekimin dikkatli olması gerekmektedir. İntra- ve
postoperatif kanama riskini minimuma indirebilmek için greater palatin arterin
damakta izlediği yol ilgili bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Tavelli ve arkadaşları
rapor ettikleri derlemede, GPA anterior bölgeye ilerlerken GPA ile maksiller
dişler arasındaki mesafenin azaldığını, ancak ikinci premolar bölgesinde bu
mesafenin arttığı ve kanin diş bölgesinde ise en az olduğunu belirtmişlerdir.
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Yumuşak doku grefti uygulamaları için güvenli bir alan önermişlerdir. (52)
Subepitelyal SDG elde edilmesi sırasında kanama meydana geldiğinde SDG
uygulamalarında olduğu gibi greft alınacak bölgenin distaline sütür atılması,
baskı ve vazokonstrüktör içeren lokal anestezik uygulaması ve gerekli olursa
koterizasyon uygulanabileceği unutulmamalıdır.

Şekil 2. Donör Bölgenin Primer Olarak Kapatılması
3.

Sonuç

Sert damak, otojen yumuşak doku greftlerinin elde edilmesi için en
çok tercih edilen bölgedir. Uygulanacak cerrahi prosedürlerde intra- ve
postoperatif komplikasyonlar minimalize edilerek optimal sonuçlar sağlamak
hedeflenmektedir. Bu bölgede uygulanacak cerrahi işlemlerde önemli yapıların
anatomik lokasyonları konusunda dikkatli olunmalıdır. Palatal doku grefti
prosedürü sırasında veya sonrasında oluşan kanama, hem klinisyen hem de hasta
için endişe yaratmaktadır. Klinisyen açısından cerrahi alan görüşü kısıtlanmakta
ve cerrahi süresi uzamaktadır. Hasta açısından ise anksiyete ve tedavi protokolü
ile ilişkili negatif algıya sebep olabilmektedir. Bununla birlikte damak bölgesinde
ikinci bir cerrahi alanının oluşturulması hasta morbiditesini artırmakta
ve bu tedavilerin hasta tarafından kabul edilebilirliğini azaltabilmektedir.
Klinisyenlerin başarılı ve öngörülebilir tedavi sonuçları için yumuşak doku
greftleme cerrahilerinde oluşabilecek komplikasyonları ve bunların klinik
yönetimini bilmeleri gerekmektedir. Bu komplikasyonları en aza indirmek için
doğru teşhis ve tedavi planlaması, risk faktörlerinin doğru tanımlanması ile
birlikte en uygun cerrahi tekniğin kullanılması önem taşımaktadır.
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1.

Giriş

H

astalıklardan ve bu hastalıkların neden olduğu komplikasyonlardan
korunmanın en temel yolu hastalığın ortaya çıkmasının engellenmesidir.
Bu konuyla ilgili olarak birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları
ilk defa Leavell & Clark tarafından tanımlanmıştır. (1) Çalışmacıların tanımına
göre birincil korunma kişiyi yakalamadan önce hastalığın nedenlerini ortadan
kaldırmak için özel bir hastalık ya da hastalık gruplarına uygulanabilir önlemlerdir.
Bu bağlamda hastalığa sebep olan kişisel ve çevresel davranışların değiştirilmesi
için yapılan etkinlikler ile hastalığa neden olan etmenlerin maruziyetinin
azaltılmasını, maruziyetten kaçınılamadığı durumlarda ise hastalığın ortaya
çıkmasını önlemeyi, hastalıklar için risk faktörlerinin kontrol edilmesinin ve
böylelikle hastalıkların insidansını azaltma için yapılan etkinlikleri içerir. (2)
Bu durumu diş hekimliği için açıklamak gerekirse diş çekimlerini ve bunların
neden olabileceği komplikasyonların önüne geçilmesi için bireylerin özellikle
çocukların şeker ağırlıklı diyetler ile beslenmesinin azaltılması, diş fırçalama
sıklıkları ve fırçalama etkinliklerinin yükseltilmesi örnek verilebilir.
İkincil koruma; hastalıkları kontrol altına almak, neden olabileceği
komplikasyonları en düşük düzeyde tutmak üzere erken teşhis koymak ve acil
47
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müdahalelerde bulunmak olarak tanımlanmıştır. Bu durum hastalıkların henüz
belirti vermediği safhada tanımlanması ilerleyişinin kontrol altına alınması ile
ilgili etkinliklerdir. (3)
Üçüncül korunma ise hastalık ortaya çıktıktan sonra, hastanın hayatına
devam edebilmesi için hayat kalitesinin korunması ve arttırılması amacıyla
yapılan etkinliklerdir. Üçüncül korunma tedaviler ile hastalığın ileride
çıkabilecek olası komplikasyonlarını önlemeyi hedefler. (3)
Dördüncül korunma, “Önce Zarar Verme” ilkesinin değiştirilmiş bir
halidir. Dördüncül korunma hastaların aşırı ilaç kullanma riski altında bulunan
hastaların belirlenmesi, aşırı ilaç kullanımından onları koruyarak bilim ışığında
etik ilkelere uygun olarak tedavilerinin yapılması ile aktiviteleri içermektedir.
(1) Dördüncül koruma hekimlerin tıbbi girişimlerden kaynaklanan zararları
önlemesini, azaltmasını ya da hafifletmesini amaçlamaktadır.(4)
Hekimliğin en temel ilkelerinin başında “Önce zarar verme” gelmektedir.2
Bu ilke doğrultusunda hareket eden hekimler öncelikle düzgün tanı kriterleri
ışığında doğru teşhis koymalıdır. Hekimler uygun medikal tedavileri en az
düzeyde medikament ile akılcı ilaç kullanımı şeklinde kullanmalıdır. Hekimler
uygun medikasyon kullanıldıktan sonra ise minimum doku hasarı ile mekanik
tıbbi tedavileri gerçekleştirmelidir.
Komplikasyonların en uygun çözümü ortaya çıkmasını engellemektir.
Bunun için yapılan tıbbi ve medikal tedaviler konusunda yeterli teorik bilgiye
sahip olunmalıdır.
2.

Süt dişlerinin morfolojik yapısı ve süt dişleri çekimleri

Süt dişleri, insanlarda intrauterin hayatın 6. haftasından itibaren oluşmaya
başlamaktadır. Doğum sonrası ortalama 6. aydan itibaren ağız içine sürmeye
başlamakta ve ortalama 2.5-3 yaşına kadar sırası ile sürme devam etmektedir.
Her insanda normal şartlar altında maksilla ve mandibulada 10’ar adet olmak
üzere toplam 20 adet süt dişi vardır. Bu sayı bazen genetik patolojiler bazen de
dış sebeplerden dolayı azalmaktadır. (5)
Süt dişlenme döneminde kalıcı dişlenme döneminde sürecek olan küçük
azı dişleri ve 3. büyük azı dişleri bulunmaz. Bunun neticesinde 4 maksiller, 4
mandibular olmak üzere toplamda 8 adet süt kesici diş; 2 maksiller, 2 mandibular
kanin olmak üzere toplamda 4 kanin diş ve 4 maksiller, 4 mandibular olmak
üzere toplamda 8 adet süt azı dişi bulunur. Her insanda herhangi bir genetik
patoloji yok ise 20 adet süt dişi bulunmaktadır.
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Süt dişlenme döneminde ağza süren her dişin bir simetriği bulunur.
Maksilla ve mandibulada 2 adet süt orta kesici, 2 adet süt lateral kesici, 2 adet
süt kanin dişi, 2 adet süt 1. azı dişi ve 2 adet süt 2. azı dişi bulunmaktadır. (5)
Genel olarak değerlendirildiğinde alt süt dişleri, üst süt dişlerinden önce
sürmektedir. Sürme sırasına göre önce orta kesiciler, yan kesici dişler, 1. süt
azı dişleri, süt kanin dişleri ve 2. süt azı dişleri olarak ağızdaki yerlerini alırlar.
Genel olarak da sürme sırasına paralel olarak ağızdan fizyolojik eksfoliasyon ile
uzaklaşmaktadırlar.
Süt ve sürekli dişler arasında sayı olarak farklılıklar olması ile birlikte
boyut, renk, şekil ve yapı yönünden de çeşitli farklılıklar bulunmaktadır.
(5)(6)
Bu farklılıkların bilinmesi diş çekimi sırasında ortaya çıkabilecek
komplikasyon riskini en aza indirecektir.
·
·

·

·
·
·

·

Süt diş arkı süt dişlerinin mesio-distal boyutlarının küçük olmasına bağlı
olarak daha kısa şekillenmiştir.
Süt dişlerinde kron ve köklerindeki inklinasyon eğimleri daha geniş
açılı şekillenmiştir. Bunun en olası sebebi süt kesicilerin lingualinde ve
palatinalinde yer alan daimî kesici dişlerdir. Süt azı dişlerinin furkasyonunda
yer alan daimî küçük azı diş germleri de yine bu inklinasyon açısının
artmasına sebep olur.
Süt dişlerinde minenin daha ince olması ile süt dişi minesi daha opak yapıda
görünür. Genellikle mavimtrak beyaz renk yansıması ile karakteristik
görünümlerini kazanmasına neden olurlar. Süt dişleri daha mat ve sarımtrak
renkte görünmektedir.
Süt dişlerinin ince mine ve dentin tabakasına sahip olması sebebiyle
erozyon, atrizyon ve abrazyon daha kısa sürede oluşmaktadır.
Süt dişi kronlarının okluzogingival mesafesinin kısa olması dişlere daha
basık bir kron görünümü kazandırır.
Süt dişi kök boyları da daimî diş kök boylarına göre daha kısadır. Bu kısa
kök boyu alttaki daimî diş germinin hareketlenmesi ve sürmeye başlaması
ile fizyolojik kök rezorpsiyonu ile daha da kısalmakta ve fizyolojik mobilite
artmaktadır.
Süt dişlerinin bifurkasyon ve trifurkasyon olarak isimlendirilen kök
ayrılma alanları daimî dişler ile kıyaslandığında mine-sement sınırına daha
yakın konumlanmıştır. Aynı zamanda daha geniş bir yapıda olan kök ayrım
alanları süt dişi köklerinin daha dar açılı şekillenmesinin sebeplerinden
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birisidir. Bu durum diş çekim işlemleri sırasında kök kırıklarının ortaya
çıkmasına da zemin hazırlamaktadır.
Süt dişlerinin pulpa odasının genişliği, daimî diş pulpa odasının genişliğine
göre daha fazladır. Bu durum çürüğe bağlı kanlanma ve beslenme
değişimlerine karşı süt dişini daha korumasız hale getirmektedir. Bu
duruma bağlı fizyo-patolojik rezorpsiyonlara süt dişi köklerinde daha sık
rastlanmaktadır. Bu durum süt dişi çekimleri sırasında kök kırıkları ile
karşılaşılma ihtimalini daha arttırmaktadır.
Süt kesici dişler sürekli kesici dişlere göre daha vertikal konumlanmıştır.
Her süt kesici dişinin palatinalinde ya da lingualinde bir sürekli kesici
diş germi bulunmaktadır. Bu germlerin zaman zaman görülen ektopik
sürme hareketi yapması ile birlikte süt dişi kökleri anormal bir şekilde
palatinalden ya da lingual tarafından tek yüzeyli olarak rezorbe olmakta
ancak süt dişi halen mobil hale gelememektedir. Bu durumda genellikle
ilgili süt dişinin çekimi sırasında yine kökün artan inceliği ile birlikte kırık
riskinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Özellikle süt büyük azı dişlerinde bukkal yüzeyde servikal çizgiye yakın
tuberculum molare isminde çıkıntılı bir alan bulunur. Tuberculum molare
daimî diş davyelerinin diş çekimi esnasında çekilecek süt dişinin kronunu
tam olarak kavramasını engellemektedir. Bu durum davye-diş uyumsuzluğu
sonucu dişin çekimi sırasında yumuşak doku ve sert doku yaralanmaları ya
da kök kırıkları gibi komplikasyonların ortaya çıkma riskini arttırmaktadır.
Süt dişleri sürekli dişlere oranla daha geniş kron yapısına sahipken
daha ince kök yapısına sahiptir. Bu durum da yine çekim sırasında
komplikasyonların ortaya çıkma riskini arttırmaktadır.
Süt dişlerinde oklüzal tabla daha dar tüberküller daha sivri şekillenmiştir.
Süt dişlerinde daha ince olan mine-dentin kalınlığı çürüğün daha kolay
başlamasına ve daha çabuk ilerlemesine sebep olur. Çürük bakterilerinin
ve toksinlerinin pulpayı etkilemesi ile patolojik kök rezorpsiyonlarının
görülme sıklığı daimî dişlere oranla daha yüksektir.
Süt dişlerindeki kontak bölgeleri fizyolojik atrizyon ile beraber kontak
yüzeyi haline daha kolay oluşmaktadır. Bu durum çürük görülme
olasılığının daha da yükselmesine sebep olmaktadır. (6)

Süt Üst Orta Kesici Diş Kron ve Kök Yapısı
Kron boyu 5-6 mm, kök boyu ortalama 10 mm kadardır. Yüz orta hattının sağında
ve solunda olmak üzere 2 adet olarak diş arkında yerini alır. Tüm dentisyon içinde
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mesiodistal genişliği servikoinsizal genişliğinde fazla olan tek diştir. Bu diş tek
köklü bir yapıdadır. Kök yapısı vestibul yüzeyden palatinal yüzeye doğru hafif
daralan konik bir yapıdadır. Vestibulo-paltinal yöndeki kalınlığı, mesiodistal
yöndeki genişliğinden daha fazladır. Mesial ve distal yüzeylerden bakıldığında
servikal 1/3 de palatinale doğru, apikalde ise vestibule doğru eğimlidir. Bu diş
tümü ile vestibulden palatinale doğru daralan yapıdadır.
Üst santral dişlerde en sık karşılaşılan rezorpsiyon problemleri daimî santral
kesicilerin ektopik erupsiyonuna bağlı ilgili kökün palatinalden rezorbe olması,
orta hat yerleşimli mesiodens dişlerin ektopik sürmesi ile süt kesici köklerinin
palatinalden rezorpsiyonu görülür. Daha az sıklıkla ise daimî lateral kesicilerin
ektopik yerleşiminden dolayı süt santral kesici dişin kökünün distalden rezorbe
olması görülebilir. (7)
Süt Üst Yan Kesici Diş
Kron boyu 5-6 mm kök boyu ortalama 10 mm kadardır. Bu dişler süt santral
kesici dişlere kıyasla daha küçük ve daha dışbükey yapıdadır. Vestibul yüzden
bakıldığında diş tümüyle palatinale doğru eğimli yapıdadır. Bu dişler tek
köklüdür. Kök yapısı servikalden apikale doğru daralan konik bir yapıdadır. Süt
santral kesici dişlere oranla daha uzun ve ince şekillenmiştir.
Lateral dişler ile ilgili en sık karşılaşılan kök anomalisi daimî santral
kesici dişlerin mesio-distal genişliklerinin fazla olmasına bağlı olarak süt yan
kesici dişlerin köklerini bazen mesialden bazen de total olarak rezorbe ederek
düşmesine sebep olmasıdır. Bu dişlerin çekimi sırasında karıştırılmaması gereken
diğer bir konuda üst çenede daha sık karşılaşılan süpernumerer dişlerin sıklıkla
süt yan kesici dişlerin mesial ya da distallerinde konumlanmasıdır. Bu durumda
kök kırıklarının ortaya çıkmasını engellemek için; hem süt dentisyonda kaç diş
olduğuna hem de süpernumerer dişlerin dental arkta sıkışmış konumlarından
dolayı kron kök açılarının değişmiş olabileceğine dikkat edilmelidir. Hatta kök
dilaserasyonları ile karşılaşılabileceği ve diş çekimlerinin cerrahi açık çekimlere
dönebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. (7)
Süt Alt Orta Kesici Diş
Kron boyu 5 mm, kök boyu 9 mm kadardır. Süt dentisyonun en küçük dişidir.
Konik yapıda tek bir köke sahiptir. Linguale doğru daralan bir yapısı vardır.
Bazen kökün distal yüzünde geniş bir oluk bulunabilir. Süt alt kesici dişler ile
ilgili en sık karşılaşılan kök rezorpsiyon patolojisi, daimî alt kesici dişin süt
kesici dişlerin lingualinden ektopik olarak sürmesidir. Lingualde konumlanmış
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daimî diş, süt kesici dişin kökünün lingual yüzeyini rezorbe etmesine rağmen
labial yüzeyini rezorbe etmez. Bu rezorpsiyona rağmen mobilitesi olmayan süt
dişi eksfoliye olmaz. Aynı zamanda lingualden süren daimî kesici ile beraber
ikiz diş görünümü ortaya çıkar. Bu durumda spontan düşmesi beklenen süt
diş düşmez ise diş hekiminin çekim yapması gerekir. Ancak konik özelliğinin
kaybetmiş atipik rezorbe olmuş kökler hangi diş çekim manevrası yapılırsa
yapılsın kırılmaya müsait hale gelir. (7) Bknz: Resim 1

Resim 1: Lingual pozisyondan süren alt daimi keser dişlerin sürmesinden
sonraki klinik görünüm ve tedavisi
Süt Alt Yan Kesici Diş
Kron boyu 5 mm, kök boyu ort. 10 mm kadardır. Süt dentisyonun en küçük
ikinci dişidir. Kök boyu süt orta kesici dişe göre 1 mm daha uzun ve distale
kurvatürlüdür. Bu dişlerde görülen anormal kök rezorbsiyonuna genellikle daimi
kesici dişlerin ektopik erüpsiyonu sebep olur. Daimi kesiciler özellikle gerçek
yer darlığı gibi durumlarda süt yan kesici dişlerin köklerini rezorbe ederek
eksfoliye olmalarına yol açabilirler. Daimi kesici dişlerin sürmesini sağlamak
ya da kolaylaştırmak gibi bazı durumlarda da hekimin müdahale edip süt yan
kesici dişi çekmesi gerekebilir. Bu tür çekim durumlarında kök parsiyel ve atipik
rezorbe olduğu için kök kırıklarının önüne geçilmesi için dikkatli çalışılmalıdır.
(7)
Süt Üst Köpek Dişi
Kron boyu ort. 6.5 kök boyu ort. 12.5 mm’dir. Süt dişleri arasında kron ve kök
boyu en büyük olan diştir. Labio-palatinal kalınlığı mesiodistal kalınlığından
fazladır. Bu özellikleri ile kama şeklini almıştır. Süt kanin dişleri tek köklüdür.
Kök labialden palatinal yüzeye doğru daralan yapıda konik bir şekildedir. Süt
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üst köpek dişlerinde en sık görülen kök rezorpsiyon anomalisi; yer darlığından
dolayı daimî 1. Küçük azı dişlerinin ektopik erüpsiyona uğrayarak süt üst kanin
dişin kökünü kısmi ya da total olarak rezorbe ederek eksfoliye olmasına sebep
olmasıdır. Ancak süt kanin dişlerinin kök yapısı daha kalın olduğu için süt kesici
dişlerinde görülen kök kırığı riski ile karşılaşılması riski süt köpek dişlerinde
daha az sıklıkla görülmektedir. (7)
Süt Alt Köpek Dişi
Kron boyu ort. 6 mm, kök boyu ort. 11.5 mm kadardır. Süt üst köpek dişlerinden
sonra en uzun süt dişidir. Tek köklü olan süt alt kanin dişleri mesiodistal yönde
dar, labiolingual yönde geniş şekillenmiş ve kök ucu apikalde distale kurvatür
yapmaktadır. Bu dişler ile ilgili en sık rastlanan atipik kök rezorpsiyonu alt
daimî lateral dişlerin hem büyük boyutlu olması hem de ektopik konumlanarak
süt alt köpek dişlerin kökünü mesial taraftan atipik olarak rezorbe etmesi ile
gerçekleşmektedir. Bu tip durumlarda genellikle süt alt kanin diş mobil hale
gelmekte ya da klinik muayenede eksfoliye olduğu görülür. Üst süt kanin
dişlerde olduğu gibi bu dişlerin çekimlerinde kökler kalın olduğu için kök kırığı
riski ile daha az karşılaşılmakla beraber dikkatli olunmasında fayda vardır.
Alt ve üst süt kesici dişlerin köklerinin konik yapısından dolayı tüm süt
kesici dişler rotasyonel hareketler ile çekilir. Uygun diş çekim manevrası ilgili
dişlerin vestibulo-palatinal veya vestibulo-lingual yönde hafif lüksasyonundan
sonra rotasyonel kuvvetle traksiyon uygulanarak dişin soketinden alınmasıdır.
Alttan gelen daimî dişlerin ektopik erüpsiyonu ve atipik kök rezorpsiyonlarından
dolayı incelen ve zayıflayan köklerin kırılmamasına dikkat edilmelidir. (7)
Süt Üst 1. Azı Dişi
Kron boyu ort. 5 mm, kök boyu ort. 10 mm kadardır. Mesialden distale ve
bukkalden palatinale doğru daralan bir yapısı vardır. Morfoloji olarak daimî
üst 1. küçük azı dişlerine çok benzer daralan bir yamuk görüntüsü verir. Daha
önce de bahsedildiği gibi bazen bukkal yüzeylerinde “tuberculum molare”
olarak isimlendirilen ekstra bir tüberkül yapısı bulunabilir. Üst çene 1. süt
azı dişlerinin 3 kökü vardır. Bu dişlerde trifurkasyon bölgesi servikal minesement sınırına daha yakındır. Kökler arası bölgede bulunan daimî küçük azı
dişlerinin germleri sebebiyle kökler birbirinden daha ayrık konumdadır. Bu
özellikler sebebiyle daimî dişlere göre daha ince kök yapısı olan süt dişlerinde
bir de daimî küçük azı dişlerinin sürmesi ile beraber köklerin iç yüzeylerinde
fizyolojik rezorpsiyonlar ortaya çıkarak kökün daha incelmesine ve çekim
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sırasında kırılgan hale gelmesine sebep olmaktadır. Palatinal kökler dişin en
kalın kökleri durumundadır. Ancak bazen mesiobukkal kök ile birleşerek daha
da kalın bir hal alarak dişin çekimini daha da zorlaştırabilir. Daha ender olarak da
bukkalde yer alan mesial ve distal kökler birleşik palatinal kök ayrı bir oluşum
halinde bulunabilir. Bütün bu morfolojik özellikleri dolayısıyla klinisyenler diş
çekimi öncesinde dikkatli bir radyografik inceleme yapmak zorundadır. Ayrıca
morfolojik özellikleri dolayısıyla diş çekimleri sırasında bazen üst süt 1. azı
dişi yerine daimî 1. küçük azı dişinin çekilmesi gibi hekim kaynaklı hatalar
ile karşılaşılabilmektedir. Bu gibi bir durum ile karşılaşıldığında yanlışlıkla
çekilmiş olan 1. küçük azı dişleri acil bir şekilde replante edilmeli ve komşu
dişlere yarı-esnek splintler ile 2 hafta süre ile sabitlenmelidir. Enfeksiyon ve pü
ile alakalı çekimler öncesinde süt üst 1. azı dişinin atipik kök rezorpsiyonlarında
çekim sonrası sokette reziduel kök parçalarının kalmamasına özen
gösterilmelidir. Kırık kök parçalarının çıkarılması esnasında soket içindeki
daimî diş germlerinin çıkartılmamasına veya hareket ettirilmemesine ekstra
özen gösterilmelidir. Kırık kök parçaları çıkarılamıyorsa çekim soketi içinde
bırakılmalı ve alttaki daimî küçük azı dişinin sürmesi takip edilmelidir. Bu tür
durumlarda çoğunlukla rezidüel kök parçası ya rezorbe olmakta ya da alttaki
daimî diş germinin sürmesi ile beraber ağız ortamında görünür hale gelmekte
olup çekilmesi çok kolaylaşmaktadır. (7)
Süt Üst 2. Azı Dişi
Kron boyu ort. 5.7, kök boyu ort. 11.7 mm kadardır. Morfolojik olarak
daimî üst 1. büyük azı dişlerine çok benzemektedir. Okluzalden servikale
ve mesialden distale daralan bir yapısı vardır. Bazen “carabelli tüberkülüne”
bazen de “tuberculum molare” ye sahip olabilir. Ancak her ikisinin birden
görülmesi enderdir. Süt üst 2. azı dişlerinin 3 kökü bulunmaktadır. Bazı ender
durumlarda mesial kök ve palatinal kök birleşmiş olabilir. Köklerin ayrım
bölgesi servikal hatta daha yakın olduğu için kök boyları daimî dişlere oranla
daha uzun görünmektedir. Bu durum diş çekimleri esnasında kırık ortaya çıkma
riskini de arttırmaktadır. Ayrıca özellikle süt üst 1. azı dişlerinin kökleri öküz
boynuzu formunda kurvatürlü ve alttaki daimî diş germini sarar tarzda olduğu
durumlarda diş çekimi ile beraber alttaki daimî küçük azı dişinin de süt azı
dişinin kökleri arasında çıkması gibi bir durum ile karşılaşılabilir. Bu durumda
hemen daimî küçük azı dişi soketine replante edilmelidir. Soket duvarlarına
sütür atılabiliyorsa primer kapatma yapılması iyileşmeyi arttıracak, ilgili dişin
prognozunu iyi yönde etkileyecektir.
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Özellikle distobukkal kök en ince olan köktür, bundan dolayı özel bir
dikkat gerektirir. Distobukkal kökler, yer darlığı durumlarında ve genetik
temelli bir durum olarak daimî üst 1. büyük azı dişinin ektopik erüpsiyonu ile
rezorbe edilerek pulpal patolojilere ve patolojik mobiliteye sebep olabilir. Daimî
1. büyük azı dişinin sürme pozisyonunun düzeltilmesi için çeşitli yöntemler
önerilmiştir. Bunlar elastik seperatörler ve mesing teller ile daimî 1. büyük
azı dişinin sürme aksının düzeltilmesi, süt üst 1. azı dişinin distal yüzeyinin
möllenmesi veya süt 1. azı dişinin çekilmesi gibi yöntemleri kapsamaktadır.
Bu durumda diş çekimi yapılacaksa dikkatli olunmalıdır. Özellikle kısmi atipik
rezorpsiyonlar kök kırığı riskini arttırır.
Ayrıca diş çekimi sırasında süt 1. azı dişlerine dikkat edilmelidir.
Eksfoliasyon zamanı yaklaşan süt üst 1. azı dişlerinin mobilitesi artmaktadır.
Süt 2. azı dişlerinin elevasyonu sırasında süt üst 1. azı dişleri de soketinden
ayrılabilir. Bu tür durumlarda ankiloz ve Turner hipoplazisi risklerinden dolayı
diş replante edilmemelidir. Hastaya ve ebeveynine bilgi verilmesi zorunludur.
Yine çürük aktif bireylerde sık karşılaşılan diğer bir süt azı dişi çekim
komplikasyonu ise klinisyenin komşu dişlerdeki arayüz restorasyonlarının
düşmesine sebep olmasıdır. Çürük aktif bireylerin taşıdığı çok sayıda
eski restorasyonlarının çekim öncesi retansiyon kontrollerinin yapılması
gerekmektedir. Özellikle çekim bölgesine komşu dişlerde böyle bir
komplikasyonun yaşanabileceği işlem öncesinde hasta ve ebeveynine
anlatılmadır.
Üst Süt 1. ve 2. azı dişleri için temel diş çekim manevrası 3 köklü
yapısından dolayı vestibule rotasyondur. Palatinal kemiğin kortikal yapısından
dolayı palatinale lüksasyon yapılmamalıdır. (7)
Süt Alt 1. Azı Dişi
Kron boyu ort. 6 mm, kök boyu ort. 9.8 mm kadardır. Süt ve sürekli dişler
arasında başka benzeri bulunmayan bir diş morfolojisindedir. Hem oklüzalden
servikale hem de mesialden distale doğru daralan bir yamuk yapısındadır. Büyük
çoğunlukla 2 köklüdür. Bir kök mesial de, bir kök distalde yer alır. Mesial kökün
bukkolingual kalınlığı mesiodistal kalınlığından daha geniştir. Bazı durumlarda
mesailde 3. kanal ağzı ile karşılaşılabilir. Bu durum daha geniş bir pulpa odası
ve kök ile sonuçlanmaktadır. Ekstra kanallar ile daha nadir olmakla beraber
distal kökte de karşılaşılabilir. Nadir durumlarda 3. kök ile de karşılaşılabilir.
Ektopik kök bulunuyorsa eğer genelde dişin ortasında ayrı bir kök halindedir. 3.
kök ile Orta Asya ve Güney Asya ırkında daha fazla karşılaşıldığı belirtilmiştir.
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Sonuç olarak radyografik değerlendirme yapılmadan süt alt 1. büyük azı dişi
çekimi yapmak doğru değildir.
Daimî alt kanin dişlerinin daimî 1. küçük azı dişlerinden erken sürdüğü
bazı durumlarda daimî kaninlerin büyük formları süt alt 1. azı dişlerinin mesial
köklerinin atipik rezorpsiyonuna sebep olabilir. Bundan dolayı mobil hale gelen
dişlerin çekimine karar verildiyse dikkatli davranılması gerekmektedir. (7)
Süt Alt 2. Azı Dişi
Kron boyu ort 5.5 mm, kök boyu ort. 11.3 mm kadardır. Yapı olarak daimî 1.
azı dişlerine çok benzemektedir. Bütün süt dişlerinde olduğu gibi oklüzalden
servikale ve mesialden distale daralan bir yapıdadır. Genellikle 2 köklü
olmasına rağmen kök sayısı bazen 3’e, ender durumlarda 4’e çıkabilir. Süt
kanin dişlerinden sonra en uzun köklere sahip dişlerden biridir. Diğer süt azı
dişlerinde olduğu gibi köklerin birleşme alanı servikal alana daha yakındır. Bu
da köklerin daha uzun görünmesine sebep olmaktadır. Mesial kök distal kökten
daha uzundur. Süt alt 1. azıda karşılaşılmayan diğer bir özellik kökler arası
bölgede daimî diş germlerinin bulunma olasılığıdır. Süt alt 2. azı dişlerinin de
kökleri kurvatürlüdür.
Süt dentisyonda en yüksek çiğneme basıncına maruz kalan süt alt 2. azı
dişleri gerek sürme bozuklukları gerek alttaki daimî diş eksiklikleri gerekse
genetik faktörlerden etkilenerek ankiloze hale gelebilir. Bu tür durumlarda dişin
çekimi komplike bir hal almaktadır. Bu gibi durumlar genellikle radyografik
kontrollerde saptanabilmektedir. Ayrıca klinik muayene sırasında da bu dişlerin
infraoklüzyonda kaldığı belirlenir ve perküsyon testinde tok bir ses yanıtı alınır.
Hasta ve ebeveyni bu dişlerin çekiminin komplikasyonlu olabileceği konusunda
uyarılmalıdır. Bknz: Resim 2

Resim 2: Ankiloze hale gelip infraoklüzyonda kalmış 85 numaralı diş
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Üst daimî 1. azı dişlerinde daha sık karşılaşılan ektopik sürme durumu ile daha
nadir olarak da alt daimî 1. azı dişlerinde karşılaşılabilir. Süt alt 2. azı dişinin
distal kökü atipik olarak kısmi ya da total rezorbe olabilir. Diş çekimi öncesi
bu tür durumlara karşı radyografik muayene ile değerlendirme yapmak yerinde
olacaktır. Bknz: Resim 3

Resim 3: Ektopik sürerek 65 numaralı dişin distal kökünü
rezorbe etmiş 26 numaralı diş
Alt süt azı dişlerinin temel çekim hareketi vestibule ve daha az olmak üzere
linguale lüksasyon hareketidir. Mümkün olduğunca rotasyon hareketinden
kaçınılmalıdır.
Diş çekimi; belirli patolojik sebeplerden etkilenmiş olan dişin alveolar
kemik içindeki soketinden çıkartılması işlemidir. (8)
Pediatrik dental hasta grubunda süt dişi çekim teknikleri yetişkin hastalarda
uygulanan tekniklere benzer olmakla beraber farklılık gösteren noktalar
bulunmaktadır. Yetişkin dental hastalarda olduğu gibi, pediatrik dental hastalarda
da diş çekiminden önce medikal hikâyenin tam olarak alınması ve ayrıntılı
değerlendirmesi yapıldıktan sonra dental hikâyenin analizi gereklidir. Pediatrik
hasta grubu ile ilgilenen diş hekimleri her zaman üstünde çalıştıkları hastanın
büyüme gelişimi devam eden bir birey olduğunu göz önünde tutmalıdır. Diş
tedavileri yapılacak, özellikle de diş çekimi veya çoklu diş çekimleri planlanan
pediatrik hasta grubunda hastanın kooperasyonu önemli bir yer tutmaktadır.
Diş çekimi ile ilgili komplikasyonları nedenlerine göre sınıflandırmak
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
·
·

Sistemik hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan komplikasyonlar.
Kullanılan anestezi tekniği ve anesteziklere bağlı olan komplikasyonlar
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·
·

Diş çekimi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar.
Diş çekimi sonrasında hastaya bağlı olarak ortaya
komplikasyonlar.

3.

Hastalarda anamnez: Medikal ve Sistemik hikâye

çıkabilen

Diş çekimleri planlanan hastalarda medikal hikâyenin değerlendirilmesi en
önemli aşamalardan birisidir. Pediatrik hastaların sistemik hastalıklarının
olup olmadığı öğrenilmeli, gerekli ise sistemik hastalıklarının tedavisi yapan
diğer hekimler ile konsültasyonlar yazılı olarak gerçekleştirilmedir. Alerji
hikayesi olan hastalarda özellikle lokal anesteziklere karşı gelişebilecek alerjik
reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.
Diş çekimleri lokal anestezi altında yapılan kanamalı işlemler olduğu
için öncelikle kanama bozuklukları ile ilgili sistemik hastalıklar sonrasında
lokal anesteziklerin direk ya da indirekt olarak etkileyebileceği organ
problemi olan hastalar ve bunların hastalıkları dikkatli bir değerlendirmeden
geçirilmelidir.
Kanama Bozukluğu Olan Hastalar
Daha önce bahsedildiği gibi aslında bir komplikasyonun en iyi çözümü ortaya
çıkmasının önüne geçilmesi olacaktır. Kanama bozukluğu olan hastalarda
özellikle bu tip komplikasyonlar yaşanmaması için ağız bakımına ekstra dikkat
edilmeli, dişler günde 2 defa çocuğun yaşına uygun florürlü bir diş macunu
kullanılarak ebeveynlerinin yardımı ile yumuşak bir diş fırçası kullanılarak
fırçalanmalıdır. Çocuklarda en sık karşılaşılan ve pediatrik hastalar ile ilgilenen
diş hekimlerinin karşılaştığı kanama bozuklukları hemofili ve trombositopenidir.
Bu tip hastalık sahibi bireylerde kanama korkusu sebebiyle diş fırçalama
genellikle yapılamamakta ve bu durum ağız hijyenini kötüleştirerek görülen
çürük sayısının artmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak yapılan diş
çekimlerinin sayısını arttırır.
Trombosit Eksikliği
Trombositler kemik iliği hücrelerinden köken alan ve kanama zamanı ile ilişkili
kan hücreleridir. Eksikliğinde kanamaya yatkınlık artmaktadır. Çocuklarda
ortalama 150.000-450.000/ml arasında trombosit olması gerekmektedir. Bu
sayının altı trombositopeni olarak adlandırılır. Bu tip hastalarda trombositopeni
teşhisi genelde hastanın medikal tedavisini yapan doktorlar tarafından
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konulmakta ve diş hekiminin yapması gereken ekstra bir önlem kalmamakla
beraber trombositopeni hikayesi olan hastaların tedavilerinin ne aşamada
olduğu sorgulanmalıdır. Hafif kanama problemi olan hastalarda minimal
invaziv dental tedaviler için önlem almaya gerek yoktur ancak diş çekimleri için
trombositopenik hastalar hematoloji uzmanı ile konsulte edilmelidir.
İleri derecede kanama problemi beklenen hastalarda post operatif kanama
komplikasyonlarının önüne geçilmesi için hastanın kan tablosunun düzeltilmesi
gerekmektedir. Bu tip bireylerde trombosit eksikliği nedeniyle ağız içi dokularda
ve diş etlerinde peteşi ve ekimozlar görülebilir. Bu tip patolojilerin süt dişi çekimi
öncesinde ve sonrasında mı oluştuğu not edilmeli ve hastanın ebeveynine bilgi
verilmelidir.
Hemofili
Koagulasyon faktörlerinin bazılarının çoğunlukla genetik olarak doğuştan eksik
olmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir kan hastalığıdır. Hemofilik bireylerde
kanın ya hiç pıhtılaşmaması ya da uzamış pıhtılaşma zamanı bulunur. Pıhtılaşma
zamanı ne olursa olsun hemofili; cerrahi tedavi görecek pediatrik hasta grubunda
en büyük risk arz eden kan hastalığıdır. Hemofili hastalarının rutin dental
muayeneleri ve basit diş temizliği için faktör eksikliklerinin tamamlanmasına
gerek yoktur. Ancak lokal anestezi yapılması planlanıyorsa mutlaka hematolog
ile konsültasyon yapılmalıdır.
Çocuk hastalarda diş çekimi öncesinde pıhtılaşma faktör eksikliklerinin
kan tablosunda en az %50-100 oranında düzeltilmesi gereklidir. Bu durumlarda
dahi lokal kanama önlemlerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak diş çekimleri
gerçekleştirilmelidir. Hemofili hastalarında rejyonel blok anestezisi yerine
lokal infiltrasyon anestezileri tercih edilmelidir. Buna rağmen diş hekimi eğer
rejyonel blok anestezisi yapacaksa mutlaka faktör eksiklikleri %50 oranında
restore edilmelidir. Rejyonel anestezi sonrasında doku içinde hematom olabilir.
Bu tip durumlar hastada diş çekimi sonrası solunum yolları yakınında şişlik,
yutkunma bozukluğu ve soluk alıp-verişlerde sekonder komplikasyonlara yol
açabilir. Rejyonel blok anestezisi yapılacaksa eğer vazokonstrüktör içeren
anestezikler tercih edilmelidir. Bu tip durumlarda hematoma bağlı post-operatif
enfeksiyon riski ortaya çıktığından dolayı dental işlemler antibiyotik profilaksisi
altında yapılmalıdır. Hemofili hastalarında ileri oral cerrahi işlemlerde, çoklu diş
çekimlerinde hastane yatışı yapılması ve hastane ortamında dental işlemlerin
yapılması tavsiye edilmektedir.
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Diğer kanama problemi olan hastalar için yapılmış genel tavsiyeler
bulunmaktadır.
·

·
·
·
·
·
·
·

·

Kronik antikoagulan ve aspirin tedavisi altında olan hastalarda ve INR
değerinin takip edildiği orta risk grubu hastalarda hastalık ve medikal
tedavi ile ilgilenen doktorla ve hematolog ile konsültasyon yapılması
faydalı olacaktır.
Diş çekimi sonrası hemorajik komplikasyonların daha düşük seviyeye
indirilmesi için Traneksamik asitin topikal kullanımı tavsiye edilmiştir.
Protrombin zamanlarını değerlendirecek laboratuvar testleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
Diş çekimi sonrası yara kenarlarının primer kapatılması gereklidir.
Surgicel, Getatamp, Ankaferd ve Traneksamik Asit kullanımı tavsiye
edilmiştir.
Beriplast-P ve Tisseel LYO gibi fibrin yapıştırıcılar da faktör replanman
ihtiyacını azaltacaktır.
Diş çekiminden sonra soğuk ve sıvı gıda tüketilmesine ağırlık verilmelidir.
Fizyolojik eksfoliasyona uğrayan süt dişlerinin düşmesinden sonra dahi
kanama problemi olabileceği akılda tutulma ve hastalar uyarılmalıdır. Bu
tür durumda olan dişler fizyolojik eksfoliasyon zamanına kadar dikkatli bir
takibe alınması komplikasyon risklerini daha aza indirecektir.
Hafif uzamış kanama zamanı olan hastalar da diş çekimi sonrası %5’lik
Transamin gargara ile günde 3-4 defa 2 dakika boyunca çalkalama
yapılması tavsiye edilmiştir. (8)

Tip 1 Diyabet
Diş hekimlerinin ve pedodontistlerin en sık karşılaştığı çocukluk sistemik
hastalıklarından bir diğeridir. Tip 1 diyabet hastaları 10 yaş altında erken diş
eksfoliasyonu, 10 yaş üstü ise geç diş eksfoliasyonu riski taşımaktadır. Bu da
bu tip hastaların diş çektirmek zorunda kalmasının bir diğer nedenidir. Bu tip
hastalar mutlaka ağız hijyenini korumak konusunda eğitilmelidir.
Diş çekimi öncesinde hiperglisemiye sebep olmamak için mümkünse
vazokonstrüktör içermeyen lokal anestezikler tercih edilmelidir. Ancak
kanama kontrolüne ihtiyaç duyulduğu durumlarda 1/80000’lik adrenalin içeren
solüsyonların kullanımı tavsiye edilmiştir.
Diş çekimi ve diğer dental tedaviler için en uygun zaman sabah
kahvaltısının yapılmasının sonrasıdır. Hastalar mutlaka insülin enjeksiyonlarını
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yapmış olarak işleme alınmalıdır. Diş çekimleri öncesi açlık kan şekeri seviyesi
ölçülmelidir. Açlık kan şekeri seviyesi kritik seviyenin üzerinde ise diş çekimi
başka bir seansa ertelenmelidir.
Bu hasta grubunda diş çekimi sonrasında yara iyileşmesinin geç olabileceği
unutulmamalıdır. Hasta ve ebeveynleri buna göre bilgilendirilmelidir. Ayrıca bu
hasta grubu sekonder enfeksiyonlara daha yatkın olduğu için dental işlemler ve
özellikle diş çekimleri dental profilaksi prosedürleri altında yapılması tavsiye
edilmektedir. (10)
Kalp-Damar Bozuklukları
Ventriküler septal defekt, patent ductus arterious, atriyal septal defekt, fallot
tetratolojisi, pulmoner darlık, aort koarktasyonu, aort darlığı, büyük arter
transpozisyonu ve yapısal doğumsal kalp damar bozuklukları en sık karşılaşılan
kalp-damar patolojileridir. Dental tedavilerde ve özellikle diş çekimlerinde
bakteriyeminin önüne geçilmesi için, diş etlerini ve ağız mukozasına zarar
verecek işlemler öncesinde antibiyotik profilaksisi yapılmalıdır.
Kalp damar hastalıklarında hastaların kullandığı ilaçların yüksek şeker
içeriği çürük riskini arttırmaktadır. Bu tip hastalığı olan çocuklarda bakteriyel
endokardit olasılığı yüksek olduğu için vital pulpa tedavileri ve kanal tedavisi
gibi dental tedavilerin yapılması tavsiye edilmemektedir. Bu durum diş çekim
yapılma olasılığını daha da arttıran bir faktördür. Ayrıca bu tip hastalarda ritim
bozuklukları gibi post-operatif komplikasyonların önlenmesi için pre-operatif
sedasyon gibi medikamentler tedavi prosedürüne eklenebilir. Yine aritmi ve
taşikardi gibi komplikasyonlara karşı adrenalin içermeyen lokal anestezikler
kullanılmalıdır. (11)
4.

Kullanılan anestezi teknikleri ve kullanılan anestezik maddelere
bağlı komplikasyonlar

Pediatrik hasta grubunda doğru anestezi tekniği kullanılarak minimum anestezik
dozu yardımıyla maksimum anestezi etkisi sağlanması diş çekim prosedürleri
esnasında diş hekiminin işini kolaylaştırarak daha az komplikasyon ile
karşılaşılmasına yardımcı olacaktır.
Pediatrik dental hasta grubunda lokal anestezi teknikleri benzer olmakla
beraber çocukların gelişimine, yaşına ve kilosuna bağlı olarak kullanılan
anestezik miktarı değişiklik göstermektedir. Çocuk hastalarda lokal anestezi
öncesi mutlaka davranış yönlendirme teknikleri kullanılarak hasta anesteziye
hazırlanmalıdır. Özellikle dental anksiyete ve buna bağlı işlem başarısızlığının
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önüne geçilmesi için “İğne, batma, kanama, ağrı, acı” gibi kelimelerin
kullanılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır.
Lokal anestezi öncesi ağrı hissinin azaltılması için mutlaka topikal
anestezik kullanılması gerekmektedir. Topikal anestezinin primer amacı iğnenin
anestezi istenen dokuya penetrasyonu esnasında sebep olacağı ağrı hissinin
azaltılmasıdır. Yeterli anestezi için doku öncelikle kurutulmalı ardında topikal
anestezik madde (sprey, krem, pomad) uygulanmış pamuk veya gazlı bez
mukoza üzerinde 1 dk. boyunca bekletilmelidir. (12)
Pediatrik ve yetişkin hasta grupları arasında temel anatomik farklılıklar
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi çocuklarda mandibular ramus
uzunluğunun daha kısa olması ve anterio-posterior yönde daha dar olmasıdır.
Diğer bir farklılık ise tüber anestesizi sırasında iğnenin derine penetrasyonunun;
damarların yüzeysel seyretmesinden dolayı posterior süperior arter veya
pterigoid ven pleksusuna zarar vererek anestezi sonrası doku içi kanama riskini
arttırma olasılığıdır. (13)
Pediatrik dental hasta grubunda lokal anestezi yapılırken kemik
yoğunluğunun daha düşük olması, damarlanmanın yüksek olması gibi
farklılıklardan dolayı lokal anestezik daha kolay diffüze olmaktadır. Bu farklılık
göz önünde bulundurularak hem sistemik toksisite riskinin azaltılması hem de
işlem sonrası normal hayata dönüşün hızlandırılması için lokal anestezik dozu
daha az kullanılmalıdır.
Diş çekimleri öncesi yapılan lokal anesteziklerin etkisinin arttırılması,
sistemik toksisitesinin ve difüzyon hızının azaltılması, ayrıca cerrahi alanda
kanamanın azaltılarak hem görüşün arttırılması hem de postoperatif kanamayı
azaltmak için anestezikler içine vazokonstrükler eklenmiştir. Diş hekimliği
literatüründen en sık, yaygın ve güvenle uzun yıllardır kullanılan vazokonstrüktör
madde adrenalindir. (13)
Çocuklar için ideal lokal anestezik 1:100.000 adrenalin eklenmiş %2’lik
lidocaine’dir. Çocuklara lokal anestezik maddelerin neden olabileceği sistemik
toksisite gibi komplikasyonların engellenmesi için 1:100.000 adrenalin içeren
%2’lik lidocaine için maksimum doz 7 mg/kg’dır. Lokal anestezik maddelerin
neden olduğu sistemik toksisite öncelikle kardiyovasküler ve santral sistemi
üzerinde kendisini gösterir. Santral sinir sisteminin uyarılması hiperaktivite,
idiosenkrazi, terleme, taşikardi gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Baskılanması
ise bradikardi, hipoksi ve solunum durmasına yol açabilir. (14)
Lokal anestezik dozuna bağlı toksisite olasılığının azaltılması için
lokal anestezik yapılırken hastanın kilosuna dikkat edilmeli ve rejyonel blok
anestezileri sırasında aspirasyon yapılması kesinlikle unutulmamalıdır.
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Lokal anesteziklere karşı alerjik reaksiyonlar ile nadir de olsa
karşılaşılmaktadır. Alerjik reaksiyonlar ile ilgili olarak; ürtiker, dermatit,
anjiyoödem, hipersensivite reaksiyonları ve anafilaksi sayılabilir.
Vazokonstrüktör içermeyen lokal anesteziklerin sistemik absorbsiyonu hızlı
olacağında toksik dozlara karşı dikkatli olunmalıdır.
Anesteziklerin uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususların
başında çocuğun başının sabit tutulması gelmektedir. Anestezinin doku içine
enjeksiyonu sırasında çocuğun başının hareket etmesi ile iğne ucunun periosta
sürtmesi ya da periostu penetre etmesi ciddi bir ağrıya sebep olacaktır. Yine
benzer şekilde operatörün eline çocuğun müdahale etmesi veya hareket halinde
olan çocuğun operatörün eline çarpması ağrı hissini arttıracaktır. Bu tür durumlar
pediatrik hasta grubunda ağrı hissini ortaya çıkararak hem lokal anestezinin
başarısız olmasını hem de lokal anestezik komplikasyon riskinin artmasına sebep
olur. Ayrıca tedavi kooperasyonu düşük olan çocukların tedaviyi reddetmesine
de yol açacaktır. Bu tür istenmeyen durumların önlenmesi amacıyla ya hastanın
velisinden ya da dental asistandan yardım istenmelidir. Yardım istenen kişi
çocuğun elini yumuşakça tutmalı ve çocuğu hareketsiz hale getirme veya zorla
tutma hissinin uyanmamasına dikkat ederek onu desteklediği hissini vermelidir.
Bu gibi durumlarda çocuk hastalar dental ünite, ünit tablasının üzerindeki
dental malzemelere, hekime veya dental asistana karşı zarar verici istemsiz
hareketlerde bulunabilir. Bu durumlarda; dental asistan çocuğun vereceği
istemsiz reaksiyonlara karşı hazırlıklı bulunmalıdır.
Pediatrik dental hasta grubunda iğne uzunluğu ve kalınlığı lokal anestezi
komplikasyonlarını engelleyen etkenlerden birisidir. Çocuk hastalarda genellikle
20 mm’lik kısa ve 32 mm’lik uzun iğneler yeterlidir. Üst çene anterior bölgenin
hassas yapısından dolayı 10 mm’lik 30 gauge iğnelerin kullanılması önerilmiştir.
Mandibular ramus uzunluk ve genişliğinin kısa olmasına bağlı olarak iğne
uzunluğu kısa tutulabilir. (15)
Pediatrik hasta grubunda lokal anestezik enjeksiyonu sırasında ağrıya
sebep olmamak için dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise enjeksiyon
süresidir. Enjeksiyon süresinin uzun olması doku genişleme hızını azaltarak ağrı
hissinde azalmaya neden olur. Tavsiye edilen enjeksiyon süresi 1dk’dır.
Pediatrik dental hasta grubunda hangi anestezi tekniği uygulanırsa
uygulansın komplikasyon riskini azaltmak için yapılması gereken uygulamalar
vardır.
·

Çocuk hastalarda çenelerde kemik yoğunluğunun az olması ve
damarlanmanın çok olmasından kaynaklı çoğunlukla lokal infiltrasyona
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·

·

anestezi yeterli olmaktadır. Ancak bu durum anestezik maddenin
difüzyonunu hızlandırmakta ve sistemik toksisite riskini arttırmaktadır.
İnferior alveolar sinir bloğunu anestezisi yapılırken mandibular ramus
genişliğinin daha dar ve ramus boyunun daha kısa olmasından kaynaklı
olarak iğnenin penetrasyon derinliği azaltılmalıdır.
Üst çene tüber anestezisi sırasında pterigoid ven pleksus veya posterior
süperior alveolar arter iğnenin derin penetrasyonu ile zedelenebilir. Bu
damarsal yapıların çocuk hasta grubunda daha yüzeysel yerleşimli olduğu
unutulmamalıdır. (12)

4.1 Topikal Anestezik Komplikasyonları
Topikal anestezikler sprey, pomad, krem ve pastil formunda olabilir. Kliniklerde
en yaygın kullanılan form spreyler olmasına rağmen pediatrik hasta grubunda
sprey formların ağza direk sıkılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Spreyin
kötü tadı ve sebep olacağı genel uyuşukluk hissi çocuğun kooperasyonunu
bozacaktır. Bunun önüne geçilmesi amacıyla sprey formların pamuğa sıkılarak
tatbik edilmesi daha uygun olacaktır.
4.2 Lokal İnfiltrasyon ve Sinir Blok Anestezileri Komplikasyonları
Submukozal Anestezi Komplikasyonları
Lokal anestezik maddenin mukoza ile periost arasına depolandığı tekniktir.
İğnenin penetrasyon derinliği kontrol edilmeli ve periost teması minimum
tutulmalıdır. Periost teması çocuk hastalarda ağrıya sebep olacağı için tedavi
kooperasyonunu azaltacaktır.
Subperiosteal Anestezi Komplikasyonları
Lokal anestezik maddenin periost altına depolandığı anestezi tekniğidir. Kemik
ve periost arasına lokal anestezik solüsyon verildiği için ağrılı bir tekniktir.
Çocuk hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.
İntramukozal Anestezi Komplikasyonları
Çocuk hastalarda mukozanın yüzeyel anestezisinde endikedir. Ancak mukozada
akut enfeksiyon ve hiperemi varlığında enjeksiyon ağrıya sebep olarak çocuğun
kooperasyonunu düşürecektir.
Periodontal Ligament Anestezisi Komplikasyonları
Özellikle sistemik hastalıklara sahip çocuk hastalarda ve rejyonel blok
anestezisinin sebep olacağı hematom riski taşıyanlarda tercih edilen anestezi
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tekniklerinden birisidir. Ancak basınçlı enjeksiyon tekniği ağrıya sebep olur.
Akut enfeksiyonlu dişlerde anestezik maddenin etkinliğinin azalması sonrası
destek olarak kullanılan durumlarda zaten kooperasyonu bozuk çocuklarda
klinik uyumun daha da kötüleşmesine sebep olabilir. Anestezik maddenin
enjeksiyonu sonrası dişin yükselme hissi çocuklarda post-operatif perküsyon
ağrısının oluşma ihtimalini yükseltir. Bu durumdan dolayı sadece çekim
yapılacak dişlerde uygulanması tavsiye edilir.
Papiller Anestezi Komplikasyonları
Papiller bölge terminal sinir uçlarının yoğun olduğu hassas bir alandır. Anestezi
ağrılı olduğu için çocuk hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
İntrapulpal Anestezi Komplikasyonları
Destek anestezi olarak kullanılır. Ancak ağrılı bir anestezi tekniğidir. Akut
enfeksiyonlu dişlerin çekimi sırasında lokal anestezinin yetersiz kaldığı
durumlarda pulpa odası açık olan dişlerde kullanılabilir.
4.3 Sinir Bloğu Anestezileri Komplikasyonları
İnferior Alveolar Sinir Bloğu Komplikasyonları
Alt çene dişlerinin restoratif ve cerrahi işlemlerinden önce en sık uygulanan
anestezi tekniğidir. Ancak bu teknik ile anestezi yapılırken hastanın yaşı ve
mandibulanın gelişimi dikkate alınmalıdır. Çocuk hastalarda büyüme ve gelişim
ile mandibular foramen oklüzal düzlemden yükselerek geri yönde hareket eder.
3 yaş grubu çocuklarda foramen mandibula oklüzal düzlemin altında
kalmaktadır; ancak bu yaş grubu çocuklarda mandibular anestezi yapmaya
genellikle ihtiyaç duyulmamaktadır. 6-10 yaş grubu arasında genel ortalamaya
göre foramen mandibulanın artık oklüzal düzlem ile aynı seviyede olduğu kabul
edilmelidir. Aynı zamanda ramus mandibulanın ön kenarının ort. 12 mm kadar
posteriorundadır. Anestezi yapacak hekim tarafından bu yaş grubundan itibaren
artık oklüzal düzlemin 1 cm üstünde olduğu düşünülmelidir. Küçük hasta
grubunda daha önce de bahsedildiği gibi iğne uzunluğu 25 mm ve çağı 25-27
mm kadar olmasına dikkat edilmelidir. Penetrasyon derinliğinin 15-25 mm’den
uzun olmamasına dikkat edilmelidir.
Mental Sinir Bloğu Komplikasyonları
İnferior alveolar sinir bloğu anestezisinin yetersiz kaldığı durumlarda destek
anesteziye ihtiyaç duyulduğunda uygulanır. Ancak mental foramenin yerinin
çocuklarda daha anteriorda konumlandığı unutulmamalıdır. Ağrılı bir anestezi
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tekniği olduğu için çocuk hastaların kooperasyonun bozulmaması için
uygulamadan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Bukkal Sinir Bloğu Komplikasyonları
Bu anestezi tekniği de inferior alveolar sinir bloğunu desteklemek amacıyla
tercih edilir. Hekimlerin gözden kaçırmaması gereken konu mandibular
sinir bloğu anestezi yapıldıktan sonra bu anestezi yapılmadan önce bukkal
anestezi yapılacak bölgeye de topikal anestezi uygulamaları gerektiğidir.
Bu bölgede mukoza çok ince olduğundan dolayı iğne ucu periosta hemen
temas etmekte ve hastada ağrıya sebep olmaktadır. Çocuk hastalarda
anestezinin ağrısız olması bir sonraki aşamada yapılacak diş çekimini çok
kolaylaştırmaktadır.
Posterior Süperior Alveolar Sinir Bloğu (Tüber Anestezisi) Komplikasyonları
Daha önce bahsedildiği gibi pterigoid ven pleksusunun ve süperior alveolar arterin
yüzeyel yerleşimi iğnenin derin penetrasyonu sonrası zedelenebilir post-operatif
hematom, ağrı, enfeksiyon gibi komplikasyonlar ile karşılaşılabilmektedir.
Bu riskin engellenmesi için 20 mm uzunluğunda iğneler kullanılması tavsiye
edilmiştir.
Nazopalatin Sinir Bloğu Komplikasyonları
Sert damağın 1/3 kısmında anestezi sağlamak için kullanılan bir tekniktir.
Ancak palatal anestezi gibi ağrılı bir tekniktir. Çocuk hastalarda zorunluluk
olmadıkça kullanılması tavsiye edilmez. Yapılması mecburi ise iğne 5 mm’den
fazla penetre edilmemelidir.
İnfraorbital Sinir Bloğu Komplikasyonları
Çocuk hastalarda dental işlemler sırasında tercih edilen bir anestezi tekniği
değildir. Ancak yapılması mecbur kalınan durumlarda iğnenin orbital boşluğa
girme ihtimalinden dolayı dikkatli olunmalıdır. Çocuğun gelişim seviyesi göz
önünde bulundurularak 8 mm’den fazla penetrasyon yapılmaması gereklidir.
Anterior Palatin Sinir Bloğu Komplikasyonları
Çocuk hastalarda dental tedaviler için kullanılan bir anestezi tekniği değildir.
Diğer olası komplikasyon risklerine karşı dikkatli olunarak uygulanmalıdır.
(13)
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1.4 Anesteziklere Bağlı Olası Komplikasyonların Önlenmesi
Çocuk hastalarda anestezi teknikleri ve kullanılan anestezikler ile olası
komplikasyonlardan kaçınmak dikkat edilmesi gereken temel kurallar:
1.

Dental tedaviler öncesi hangi anestezi tekniğinin seçileceğine karar
verilirken her zaman ilk hedef en az invaziv olan anestezi tekniğinin
seçilmesidir.
2. Ana anestezi tekniğine destek olarak yapılacak diğer anestezi tekniklerinin
genellikle ağrılı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
3. Anestezi öncesi çocuğa anlat-göster-uygula tekniği ile anlayacağı şekilde
sözlü ve uygulamalı bilgilendirmeler yapılmalıdır.
4. Mümkün olduğunca “iğne, batma, yanma, kanama” gibi kelimelerin
kullanımından kaçınılmalıdır.
5. Anestezi öncesi çocuğun enjektörü veya kullanılacak anestezi cihazının
iğnesini görmesi engellenmelidir.
6. Anestezi bölgenin topikal anestezisinin sağlanması ağrı hissinin azaltılması
ve hastanın kooperasyonun bozulmaması için çok önemlidir.
7. Anestezi sırasında çocuğun başının hareket etmemesi için öncelikle dental
yardımcı personelden ve ebeveynlerinden yardım istenmelidir. Bu yardım
çocuğun tutulması veya sabitlenmesi şeklinde değil anestezi yapılmasını
engelleyecek hareketlere karşı çocuğa hissettirmeyecek şekilde önlem
alınmasını içermelidir.
8. Anestezi yapılırken çocuğun hareketlenmesine bağlı komplikasyonların
önüne geçilmesi için çocuk hasta ile sürekli konuşulmalı ve dikkati
dağıtılmalı veya başka yöne çekilmelidir.
9. Anestezik solüsyon oda sıcaklığında olmalıdır.
10. Anestezik solüsyonun enjeksiyonundan önce 1 dk. topikal anestezi
uygulanmalı, solüsyonun enjeksiyonu 1 dakika kadar sürmelidir.
Günümüzde bilgisayar kontrollü lokal anestezi cihazları ile lokal anestezi
daha ağrısız yapılabilmektedir.
11. Anestezik solüsyonun enjeksiyonundan hemen sonra çocuğa dokuda
şişlik hissi, karıncalanma, yumuşama veya sıcak hissi gibi algıların
hissedilebileceği çocuğa anlatılmalı ve çocuk anestezi hissine karşı
hazırlıklı hale getirilmelidir.
12. Mümkün olan en dar çaplı ve en kısa iğneler ile lokal anestezi
uygulanmalıdır.
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13. Lokal anestezi sonrası çocuğun ısırmasına bağlı yumuşak doku
yaralanmaları gibi komplikasyonların önüne geçilmesi için hem çocuk
hasta hem de ebeveyn ısrarlı bir şekilde bilgilendirilmelidir.
14. Lokal anesteziden hemen sonra ortaya çıkabilen iskemik alanların
anestezinin etkisinin kaybolması ile beraber kaybolacağı hasta ve
ebeveynlerine açıklanmalıdır. Bknz: Resim 4

Resim 5: Lokal anestezi sonrası iskemik alan oluşumu
15. Anestezi sonrası hematom ve bunun iyileşme süreçlerinde ortaya
çıkabilecek ekimoz gibi komplikasyonlara karşı hasta ve ebeveynleri
özellikle rejyonel anestezi teknikleri kullanıldığında bilgilendirilmelidir.
16. Dental tedavilerin bitmesinin ardından anestezi hissinin olduğu bölgeler
çocuklar tarafından nadiren de olsa kaşınmakta ve yumuşak doku
travması oluşturulmaktadır. Bu konuya karşı ebeveynlerin dikkatli olması
ve çocukları anestezi hissi ortadan kalkana kadar gözlemesi gerektiği
belirtilmelidir. Bknz: Resim 6

Resim 6: Lokal Anestezi Sonrası Bölgenin
Kaşınması Sonucu Oluşan Doku Yaralanması
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17. Nadiren de olsa karşılaşılabilen anestezik madde sonrası gelişen alerjik
reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalı, ebeveynlerden anamnez alırken
alerji öyküsü veren ebeveynlerden dikkatli bilgiler edinilmeye özen
gösterilmelidir. Şüphe duyulan durumlarda diş çekimleri de dahil tüm
dental tedaviler ertelenerek çocuk hasta bir alerji uzmanına konsulte
edilmelidir.
18. Anafilaksi gibi öngörülemeyen durumlara karşı her zaman hazırlıklı
olunmalıdır.
5.

Süt Dişi Çekimi Sırasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken
Konular ve Komplikasyonlar
· Süt dişi çekimi için dizayn edilmiş davyeler daha küçüktür. Bunun
amacı süt dişinin daha küçük yapıda olmasıdır. Aynı zamanda hekimin
davyeyi elinde saklamasının kolaylaştırmak, çocuğun davyeyi görüp
kooperasyonunun bozulmasını engellemektir.
· Süt dişlerinin daha kurvatürlü kron kök yapısı çekim sırasında
uygulanması gereken hareket ve kuvveti etkilemektedir. Kurvatürlü
yapı davyelerin daha apikalde konumlanmasına sebep olur.
· Süt dişi çekimleri sırasında alveol kemiğinin esnek yapısı sayesinde süt
dişinin mobil hale getirilmesi daha kolaylaşmaktadır.
· Süt dişlerin altında bulunan germlerin sürmesi ile beraber fizyolojik
kök rezorpsiyonu başlayıp ilerlemekte ve kökler zayıf kırılgan hal
almaktadır.
· Süt azı dişlerinin altında bulunan daimî diş germleri köklerin birbirinden
uzak konumlanmasına yol açar. Bu durum süt dişi çekimleri sırasında
alveolar soketin daha çok genişletilmesini gerektirir.

6.

Süt Dişlerinin Çekim Endikasyonları
· Tedavi edilmesi mümkün olmayan aşırı derecede çürük dişler
· Kökleri fizyolojik olarak rezorbe olmasına rağmen eksfoliasyona
uğramayan süt dişleri
· Sürme yaşı gelmiş, köklerinin 2/3’ü oluşmuş olmasına rağmen
süremeyen daimî dişlerin sürmesini hızlandırmak, gömülü kalmasını
engellemek için üstlerinde bulunan süt dişleri
· Periodontal desteğini kaybetmiş süt dişleri
· Ortodontik olarak çekim endikasyonu konulan süt dişleri
· Daimî dişlerin malpoze durumda sürmesine sebep olacağı öngörülen
süt dişleri
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· İnfraoklüzyonda kalan, ankilotik hale gelmiş ya da ankiloz belirtileri
saptanan süt dişleri altlarındaki daimî dişlerin sürmesini engelleyen süt
dişleri
· Mesial ya da distalinde patolojik lezyon veya kistlerin içinde kalmış
kökleri olan süt dişleri cerrahi planlamalar dahilinde çekilebilir
· Pulpayı içine alan bütün süt dişi vital tedavileri; radyoterapi, kemoterapi,
kardiyo-vasküler cerrahi, organ ve kemik iliği transplantasyonu
planlanan hastalarda enfektif endokardit riskini engellemek ve yapılacak
medikal tedavilerin prognozunu kötüleştirmemesi için çekilmelidir.
· Süt dentisyonda yer alan süpernumerer dişler ortodonti konsültasyonu
sonrasında çekilmelidir.
· Sosyoekonomik seviye, aile bilinç düzeyi, göçmen-evsiz bireyler,
fiziksel ve zihinsel engellilik gibi durumlar süt dişi çekimi endikasyonu
nedenidir. (16)
7.

Süt Dişi Çekim Kontrendikasyonları
Son 6 ay içinde geçirilmiş bir kalp-damar hastalığı veya ameliyatı
Hayati tehlike yaratan sistemik durumların varlığında
Kontrol altında olmayan sistemik hastalıkların varlığında
Kontrol edilemeyen kanama bozuklukları veya yara iyileşmesini
baskılayan sistemik hastalıkların varlığında
· Radyoterapi alanında bulunan dişler
· Kemoterapi alan hastalarda dişler
· Tümörlere komşu dişler
·
·
·
·

konsültasyon yapılmadan kesinlikle çekilmemelidir. (16)
Diş çekimi öncesinde komplikasyon yaşama olasılığını azaltmak için
yumuşak dokular mümkün olduğunca travmadan korunmalıdır.
 Mukozal yapı daha incedir. Bundan dolayı çok çabuk kontüzyon,
laserasyon tipi yaralanmalar oluşur.
 Travma anında mukozal yapının vaskülaritesi daha yoğun olmasından
dolayı daha kolay kanama eğilimi görülür.
 Travma ve yaralanma sonrası iyileşme daha yoğun kanlanma sayesinde
daha hızlıdır.
 Özellikle akut enfeksiyon durumlarında oral mukoza daha frajil
hale gelmektedir. Bu tür durumlarda diş çekimi yapılması tavsiye
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edilmemekle beraber eğer işlem yapılacaksa hem anestezi sağlanması
ile ilgili problem yaşanabilir hem de çekilecek diş bölgesindeki diş
etlerinde laserasyon riski daha fazladır. Ayrıca bu tür durumlarda sütür
atılması daha da zorlaşacaktır.
 Diş çekimi gibi bir cerrahi işlemi kabul etmekte zorlanan çocuk hastalarda
diş çekimi sonrası sütür atılması sırasında çocuğun kooperasyonunda
sıkıntı yaşama olasılığı yüksektir dikkatli olunmalıdır.
8.

Diş Çekimi Aşamasında Yaşanabilecek Komplikasyonlar

Daimî dişlerin çekiminde kullanılan aletler, süt dişlerinin çekiminde de
kullanılmaktadır. Sadece davyeler daha küçük ve uçları daha oval yapıda dizayn
edilmiştir.
Elevatörler; dişlerin dekole edilmesi, köklerin ayrılması, kırık köklerin
çıkarılması, kemik septumlarının kırılması gibi kullanım alanları vardır.
Ortaya Çıkabilecek Komplikasyonlar ise;
 Elevatör kullanımı esnasında elevatör uçlarının kırılması
 Dişlerin eleve edilmesi esnasında dikkatli çalışılmaz ise komşu dişlerin
mobil hale getirilmesi söz konusudur. Hattan bazı durumlarda komşu
dişler soketinden ayrılabilir. Eğer komşu dişler süt dişi ise reimplante
edilmez. Ancak daimî dişler ise hemen reimplante edilmelidir. Bknz:
Resim 7

Resim 7: 55 Numaralı süt dişinin çekimi sonrası 15 numaralı diş germinin süt
dişi ile beraber çıkması ve replante edilmesi.
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 Çekilecek diş altındaki daimî diş germinin soketten çekimle diş ile
beraber ayrılması. Bu durumda daimî diş germi hemen reimplante
edilerek soket primer kapatılmalıdır.
 Elevatör kullanırken hastanın dudaklarına dikkat edilmelidir. Elevatör
ile diş arasına sıkışan dudaklarda kontüzyon, hematom veya laserasyon
görülebilir. Bu tür durumlarda yaralanmanın ciddiyetine göre sütür
atılması gerekebilir.
8.1 Davye kullanımı sırasında yaşanabilecek komplikasyonlar
 Yanlış diş çekilmesi. Bu tür bir durumla karşılaşırsa çekilen süt dişleri
reimplante edilmemelidir. Hasta ve ebeveynine uygun bir açıklama
yapmak mecburidir.
 Çekimi yapılacak dişin davye ile tutulmasından sonra davyeyi
sıkmadan diş çekimi ile ilgili hareketler esnasında davyenin dişten
kurtularak karşıt arktaki dişlere çarpması. Bu tür durumlarda
davyenin çarpmasından dolayı çıkan ses hastanın korkmasına ve
kooperasyonunun bozulmasına yol açacaktır. Hasta sakinleştirilmelidir.
Ardından davyenin çarptığı alanlar yumuşak doku ise izlenmeli ve
hasar görmüşse gereken şekilde tedavi yapılmalıdır. Eğer davyenin
çarptığı dişlerde veya restorasyonlarda kırık varsa durum incelenmeli
ve mümkün olan en kısa zamanda tedavisi yapılmalıdır. Gereken
tedaviler kırığın derecesine göre basit bir kırık hattı möllemesi,
restoratif işlem yapılması veya ilgili dişin çekilmesine kadar değişen
bir tedavi yelpazesi içinde ele alınmalıdır.
8.2 Sert Dokular ile İlgili Komplikasyonlar
· Aşırı kron harabiyetli dişlerde kron yapının zayıf olmasına bağlı
kron kırıkları. Bu durum süt dişinin çekimi öncesinde inspeksiyon
ile değerlendirilmeli ve dişi kırılabileceği hastaya ve ebeveynlerine
anlayabileceği şekilde anlatılmalı ve endişelenmemesi gerektiği
belirtilmelidir.
· Komşu dişlerde hasar. Özellikle komşu dişlerde tedavi edilmemiş
çürükler varsa veya büyük restorasyonlar. Diş çekim aşamasının
her anında zarar görebilir. Bu konu özellikle dişin elevasyonu
aşamasında önemlidir. Elevatörün dikkatsiz kullanımı sonrası bu
tip komplikasyonlar ile daha sık karşılaşılır. Böyle komplikasyonlar
ile karşılaşılması halinde öncelikle diş çekimi tamamlanmalıdır.
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Ardından hemorajik kontrol sağlandıktan sonra kırık diş veya düşenkırılan restorasyon geçici dolgular ile mümkün olduğu kadar restore
edilmeli ve iyileşme sonrası aşmada yeni restorasyonlar yapılmalıdır.
Kırık dişlerin keskin kenarlarının çocukların dil ve yanak mukozanı
tahriş etmeyecek şekilde möllenmesi önemlidir.
· Yanlış diş çekilmesi. Özellikle yan yana benzer çürükleri olan süt
dişlerinin çekim planlaması dikkatli yapılmalıdır. Süt üst 1. azı dişinin
daimî 1. Küçük azı dişine benzer morfolojisi diş çekim aşamasında
yanlış diş çekimine sebebiyet verebilir. Yanlış diş çekilmesi gibi
komplikasyonlarda daimî dişler vakit kaybetmeden reimplante
edilmelidir. Süt dişleri reimplante edilmez.
· Kök kırıkları. Alttaki daimî dişlerin ektopik erüpsiyonları üstteki süt
dişinin köklerinin köklerinde atipik rezorpsiyon ve zayıflama meydana
getirir. Özellikle alt süt orta kesicilerde bu durumla sıklıkla karşılaşılır.
Bazı durumlarda süt üst 2. azı dişlerinin palatinal kökleri tam rezorbe
olmaz ve konik formunu kaybederek yassı bir hal alır. Bu tür durumlar
kökün çıkartılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Elevatörlerin konik
silindirik yapısı yassı kök şekline uygun yassı sokete girememektedir.
Süt dişlerinin kırık kök parçaları eğer çekilen süt dişi enfekte değilse
soket içinde bırakılabilir. Hastalara ve ebeveynlere bilgi verilmelidir.
Alttaki daimî diş germinin sürmesi ile beraber soket içinde bırakılan
süt dişi kökü sürerek ağız içinde görünür bir hal alabilir ve çekilebilir.
Bazen de rezorbe olarak ortadan kalkmaktadır. Bknz: Resim 8

Resim 8: 75 ve 85 numaralı dişlerin köklerinde görülen atipik rezorpsiyonlar
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· Kırık Parçaların ve köklerin başka bir bölgeye kaçması. Genellikle
uyumsuz çocuk hastalarda ve zorlu çekimler sonrası uyumu bozulan
hastalarda çekilen dişler veya parçaları hekimin stresi ile veya hastanın
müdahalesi ile boğazına doğru ağzı içine düşebilir. Bu tür durumlarda
normal bireylerde öğürme refleksi ile diş dışarı çıkartılır. Çok ender
durumlarda çekilen dişler yutulabilir. Hastanın trakeasına kaçmadığına
emin olduktan sonra, sindirim kanalından dişin çıkması hastanın
ebeveynleri tarafından takip edilmelidir. Kırık köklerin başka bölgelere
kaçması süt dişlerinde genellikle nadirdir. Özellikle kurvatürlü kök
yapısı kırılmayı kolaylaştırmaktadır. Bundan dolayı apikal üçlü
bölgesinde kırılan parçalar genellikle görünmez konumda kalmaktadır.
Bu konuda bilgili ve tecrübeli olunması kök kırıklarının görülme
olasılığını azaltacaktır. (17)
8.3 Yumuşak Dokulara Ait Komplikasyonlar
· Süt dişleri çekiminde çocuk hastaların mukoza ve diğer tüm oral
dokularının daha ince olunduğu unutulmamalıdır. Özellikle fistüllü
dişlerin varlığında fistül bölgesi laserasyona en müsait alandır. Hastalar
ve ebeveynleri fistüllü dişlerin çekimleri öncesi bilgilendirilmeli
olası yumuşak doku laserasyonlarına karşı hazırlıklı olmalıdırlar.
Laserasyonlar büyük değilse ve yara dudakları birbirine yakınsa
sekonder iyileşmeye bırakılabilir. Ancak yara dudakları birleşmeyecekse
primer kapama yapılabilir. Ancak her primer kapama kooperasyonu
düşük olan bireylerde uyumsuzluğu daha da arttıracaktır. Mümkün ise
kendi rezorbe olabilen süturlar kullanılması tavsiye edilir.
· Dudak mukozasının kontüzyonları. Özellikle elevatörlerin dikkatsiz
kullanımı sırasında dudak diş ve elevatör arasında sıkışmaktadır.
Bu komplikasyonların önüne geçilmesi için dikkatli çalışılması
gerekmektedir. (17)
8.4 Kemik Yapılara Ait Komplikasyonlar
· Alveolar kemiklerin kırılması. Çocuk hastalarda sık karşılaşılmayan
bir komplikasyondur. Çocuklarda genellikle yaş ağaç kırığı tipi
kırıklar benzer şekilde alveolar duvarlarda da görülmektedir. Alveol
kemiği üstündeki periost ayrılmadığı müddetçe iyileşme hızlı
olacaktır. Periostta kopma meydana gelirse kırık parçanın alınması
gereklidir. Çocuk hastalarda alttan yeni dişin sürmesi sırasında kemik
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remodelasyonu meydana geleceği için kırık bölge sıkıntısız şekilde
iyileşmektedir. Bknz: Resim 9

Resim 9: Diş çekimi sonrası görülen alveolar duvar kırığı

· Çenelerde ve tüber maksillada görülen kırıklar. Çocuk hasta grubunda
sistemik bir problem olmadığı müddetçe karşılaşılma olasılığı çok
düşüktür. Süt dişi çekimleri alveolar kemiklerin kolayca esnemesi
sebebiyle daha rahat gerçekleştirilebilmektedir. (17)
8.5 Anatomik Yapılara Ait Komplikasyonlar
· Üst solunum yoluna diş kaçması gibi senaryolara genel anestezi altında
yapılan diş tedavilerinde hastanın supine pozisyonda olmasından dolayı
daha çok dikkat edilmelidir. Nazal olarak entübe edilmiş hastalarda üst
solunum yolu girişi kapatılmış olmasına rağmen spançlar ile yabancı
cisim, çekilen diş gibi partiküllerinin kaçması engellenir. Ancak yutak
bölgesine kaç spanç konulduğu sayı olarak belirlenmeli spançlar
birbirine sütürlanmalı çıkartıldıktan sonra aynı sayıda spancın çıkmış
olmasına dikkat edilmelidir.
· Anatomik boşluklara ve sinüslere diş kaçması durumu çocuk hasta
grubunda nadirdir. Tedavi protokolü yetişkin hasta grubundakinin
aynısıdır.
· Sinirler ile ilgili süt dişi çekim komplikasyonları nadirdir. Süt dişi
köklerinin kısa olmasından dolayı genellikle anatomik yapılar, kaslar,
sinirler süt dişi köklerinin yakınında konumlanmamaktadır.
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· Amfizem: Doku arasına hava dolması olarak açıklanır. Süt dişi
çekimleri sırasında sık karşılaşılmaz. Ortaya çıkması durumunda postoperatif takip gereklidir. Vücut direnci düşük, enfeksiyona sebep olmuş
dişlerin çekimi sonrası önlem amaçlı antibiyotik tedavisi başlanabilir.
(17)
9.

Süt Dişi Çekimleri Sonrası Karşılaşılabilen Komplikasyonlar
· Kanama: Özellikle enfeksiyona sebep olmuş dişlerin çekimi sonrası
dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir sistemik problem yoksa kanamanın
durması beklenir. Ancak sekonder travmalar kanamayı tetikleyebilir.
Çocuk hastalarda kanama problemi ile nadir karşılaşılır. Karşılaşılması
durumunda gerekirse primer kapatma yapılabilir. Ancak sorunla bir daha
karşılaşılma olasılığını azaltmak için bir uzman hekim konsültasyonu
yapılmasında fayda vardır.
· Ekimoz ve Hematom: Çocuk hastalarda vasküler desteğin geniş ve
yaygın olmasından dolayı sık karşılaşılan durumlardan birisidir. Hasta
ve ebeveynleri bilgilendirilerek takibe alınmalı ve etkilenen alanın
genişliğine göre post-operatif enfeksiyon riskine karşı antibiyotik
tedavisi akılda tutulmalıdır.
· Şişlik: Şişlik yani ödem süt dişi çekimlerinden sonra sık karşılaşılan
komplikasyonlardan birisidir. Ancak sebebi iyi analiz edilmelidir.
Diş çekimi sonrası doku ödem oluşturarak enflamasyonu sınırlamaya
çalışmaktadır. Bu ödem geçici ve rahatsız edici değildir. Ancak
baskılanması isteniyorsa ve ödem oluşacağı öngörülüyorsa (kemik
kaldırılmasına ihtiyaç duyulan cerrahi işlemler, alveolar kemik
kırıkları, tüber maksilla kırığı vs.) ilk gün uzun aralıklar ile soğuk
uygulama, ikinci uygulama yapmama, üçüncü gün sıcak uygulama
şeklinde hastaya ve ebeveynine önerilerde bulunulabilir. Ancak bu tür
önerilerin çocuk hastalarda uygulanması ve takibi zordur. Mümkün
olduğunca ödem oluşturacak şekilde travmatik işlem yapılmasından
kaçınılmalıdır. Anestezi sonrası yumuşak doku yaralanmasına sebep
olan diğer bir durum; çocukların anestezi altındaki bölgeyi ısırmasıdır.
Yaralanma sonucunda dokuda ödem oluşur. Aslında spontan olarak
düzelecek bir durumdur. Ancak yaralanmaya bağlı sekonder enfeksiyon
riskine karşı topikal veya sistemik antibiyotik uygulaması yapılabilir.
· Ağrı: Ağrı olgusu ağrının algılanması ve çocuk tarafından aileye bunun
nasıl ifade edileceğine göre komplike bir hal almaktadır. Pediatrik
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hasta grubunda süt dişi çekimlerinden sonra ağrı sık karşılaşılan bir
durum değildir. Ancak genel kooperasyonu düşük, ajite çocuklarda
veya aile tipine bağlı olarak çocuklar ağrı yaşadığını belirtebilir.
Hekimler hangi klinik senaryolarda ağrı yaşandığını öngörmeli ve
ebeveynlere bilgilendirme yapmalıdır. Ağrı kesiciler ilk akla gelen
medikal çözümdür.
· Septik Periostitis: Nadir karşılaşılan durumlardır. Genellikle sistemik
problemi olan, tedavisi devam eden akut radyoterapi, kemoterapi gören
hastalarda karşılaşılma ihtimali daha yüksektir. Bu tip tedavi gören
hastalar günümüzde hospitalize halde ve konsültasyon ile kliniklere
gönderilmektedir. Kesinlikle konsültasyon sonrası ve mümkün
olduğunca akut tedavi ara aşamalarında süt dişi çekimleri planlamalıdır.
Elden geldiğince atravmatik çalışılmasına dikkat edilmelidir. Sekonder
enfeksiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.
· Alveolar Osteitis: Alveolit olarak isimlendirilen klinik tablo çocuk
hasta grubunda daha az sıklıkla görülmektedir. Asıl olarak bir
kanamama ve kemiğin beslenememesi problemi olan alveolit çocuk
hastalarda vasküler desteğin daha yaygın olması ve kortikal kemiğin
ince, spongioz kemiğin daha geniş olmasından dolayı nadir karşılaşılan
bir klinik durumdur. Eğer çocuk hastalarda alveolit tablosu ortaya
çıkarsa çocuğun klinik kooperasyonu daha düşük olacaktır. Süt dişi
çekimi sonrası soket içinde kemik matriksine öncülük yapması için
kan pıhtısı oluşturulması gerekli olduğu için alveolar soket nazik
hareketler ile temizlenmeli ve kibarca kanatılmalıdır. Unutulmamalıdır
ki alveolit tablosu da tedavisi de ağrılı bir klinik durumdur. Çocukların
kooperasyonunun bozulması beklenmektedir. Ebeveynlere bilgi
verilerek klinik tablo anlatılmalı ve tedavi sırasında ebeveyn desteği
sağlanmalıdır. Sekonder enfeksiyon riski göz önünde bulundurularak
antibiyotik medikasyonu; çocukların yaşı, gelişimi ve vücut direncine
göre önerilebilir.
· Trismus: Çocuk hasta grubunda süt dişi çekimleri sonrasında nadir
karşılaşılan bir klinik tablodur. Çocuk hastalar ağırlıklı olarak trismus
gelişmiş halde klinik başvurusu yaparlar. Bu yüzden trismusun
diş çekimi öncesinde var olup olmadığı not edilmeli ve mutlaka
ebeveynlere bilgi verilmelidir. Trismus tablosu enfeksiyon yayıldığının
bir belirtisi olabilir. Diş çekimi sonrası gelişen ödem veya uzun süren
zorlu diş çekimleri sonrası görülme olasılığı yüksektir. Klinisyen bu
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tür durumları öngörebilmeli ve ebeveyn bilgilendirmesi sağlanmalıdır.
Sekonder enfeksiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır. (17)
10. Süt Dişi Çekimi Sonrası Komplikasyon Olasılığını Azaltmak İçin
Hastalar ve Ebeveynlerine Öneriler
 Uyuşukluk ve anestezi hissi devam ederken çocuk hastalara dikkat
edilmelidir. Uyuşukluk hissi sırasında çocuğun anestezili bölgeyi
ısırmasını engelleyecek şekilde gazlı bezler ile yumuşak dokular
dişlerden uzaklaştırılabilir.
 İnferior alveolar sinir blokajı yapıldığında dilde de anestezi oluşacağı
için dilin ısırılmaması konusunda hastalar ve ebeveynler ısrarlı
şekilde uyarılmalıdır. Anestezi devam ederken çocuğun koşmaması,
uyumaması gibi aktivitelerden kaçınılması belirtilmelidir.
 Kuvvetli şekilde gargara, çalkalama, emme ve tükürme hareketleri
süt dişi çekimleri sonrası oluşan pıhtı organizasyonunu bozar ve postoperatif kanama başlatır. Hastalar ve ebeveynler bu konuda dikkatli
şekilde uyarılmalıdır.
 Ödem riskini azaltmak için önerilen soğuk ve sıcak uygulamaları 10
dakikadan fazla yapılmamalıdır. Bölgede donma ve yanık oluşmaması
için hastalar ve ebeveynler bilgilendirilmelidir.
 Ağız hijyenine özen gösterilmeli ve hastalar diş fırçalamaya teşvik
edilmelidir. Fırçadan korunması gereken bölgeler, diş fırçalayamayacak
durumda olan hastalar için antienflamatuar analjezik gargaralar
özellikle tavsiye edilmelidir.
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1. Giriş

O

rtognatik cerrahi, cerrahi öncesi ortodontik hazırlık, cerrahi planlama,
prosedürün kendisi ve cerrahi sonrası ortodontik idame ile beraber bir
bütün olarak benzersiz bir cerrahidir. Optimal başarı disiplinler arası
ilişkinin tedavi boyunca yüksek seviyede seyriyle mümkündür. Ancak, tedavinin
herhangi bir aşamasındaki eksikliklerden kaynaklanan komplikasyonlar ortaya
çıkabilir. Hepsi birbiriyle ilişkili olmasına rağmen, bu literatür öncelikle
ortognatik prosedürden kaynaklanan komplikasyonlara odaklanmaktadır.
Çoğu hasta estetik amaçlı ortognatik cerrahi geçirirken, estetik iyileşmeleri
en sık postoperatif fonksiyonel komplikasyonlar takip eder. Ortognatik cerrahi
sonrası komplikasyon oranı %40’ın üzerindedir; bu nedenle hastalara işleme
karar vermeden önce ortognatik cerrahi ile ilgili komplikasyonlar hakkında
ayrıntılı bir açıklama yapılması önemlidir.(1) Cerrah güvenli şekilde ortognatik
cerrahi prosedürlerini uygularken komplikasyonları minimize edip sonuçları
optimize etmeli ve bunu da periyodik olarak kontrol etmelidir. Bu bölümdeki
amaç, ortognatik cerrahi sırasında ve sonrasında ortaya çıkan komplikasyonları
gözden geçirmektir.
2.

İntraoperatif komplikasyonlar

2.1. Hemoraji
İnferior alveolar, superior alveolar, maksiller, retromandibular, fasiyal ve
sublingual damarlar hasar görürse şiddetli kanama meydana gelebilir. Kanama,
81
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basınç uygulanarak, kemik mumu(bone wax) veya emilebilir hemostatik
malzemeler kullanılarak ,trombin veya epinefrin emdirilmiş gazlı bez veya
elektrokoter uygulanarak durdurulabilir. Büyük damar yaralanmalarında
sekonder gecikmiş kanamayı önlemek için damar ligasyonu veya anjiyografi
yapılmalıdır.(2)
Le Fort I osteotomisi sırasında meydana gelen arter kanaması, ameliyattan
iki hafta sonra meydana gelen şiddetli burun kanamasına ve hayatı tehdit edecek
sekonder kanamaya sebep olabilir. Bu nedenle, anteroposterior nazal tamponlama
damarların klipslenmesi veya elektrokoagülasyonu, pterigomaksiller bölgeye
hemostatik ajanların yerleştirilmesi veya maksiller arterin embolizasyonu
ile hemen müdehale edilmesi gerekir. Ancak bu hemostatik tedaviler aseptik
nekroza neden olabilir.(2) İntraoperatif kanamanın şiddeti ve komplikasyon
gelişme olasılığı hastadan hastaya değişir. Bu nedenle intraoperatif kanama
sırasındaki kan kaybının hastaya özel bir ölçü kullanılarak ölçülmesi önemlidir.
Kapsamlı cerrahi ve düşük vücut kitle indeksi, artan intraoperatif artmış kan
kaybı ile ilişkilidir.(3) Kanama kontrolünde genel anestezide kullanılan ajanlar
da önem arz eder. Lin ve arkadaşları sevofluran kullanılarak elde edilen
hipotansif anestezinin kanamayı etkili bir şekilde azaltabildiğini ve ameliyat
sırasında mükemmel görüş sağladığını bildirmişlerdir.(4) Ortognatik cerrahide
vasküler yaralanmaları önlemek için kullanılan estrümanlar gelişen teknolojiyle
beraber değişim göstermiştir. Konvansiyonel testerelerin yerine Piezocerrahi
aletlerin kullanıma girmesi yapılan kesilerde vasküler yaralanmaların önüne
geçmektedir.
Nadir durumlarda, maksiller veya karotid arterin doğrudan ligasyonu
gerekli olacaktır. Genel olarak, kanama maksilla indirilene kadar devam eder
ve maksilla internal fiksasyon ile yeniden konumlandırıldığında neredeyse her
zaman önemli ölçüde azalacaktır.
Mandibular osteotomide (bilateral sagital split osteotomi(BSSO)
veya intraoral vertikal osteotomi(İVRO)) belirgin kanama nadirdir.(5) Risk
altındaki damarlar arasında inferior alveolar arter, maksiller arter, fasiyal arter,
retromandibular ven ve pterygoid venöz pleksus yer alır.(6) Ramusun medialinin
dikkatli subperiostal diseksiyonu ve medial horizontal kortikotomi için medial
ramal ekartör kullanımı ile mandibula alt kenar osteotomisi için bir alt sınır
ekartörü kullanılmasıyla, çoğu durumda vasküler yaralanmadan kaçınılır.
Kanama meydana geldiğinde, bir vazokonstriktöre batırılmış spançlar ile tampon
yapılır ve on dakika boyunca yapılan sıkı baskı, vakaların büyük çoğunluğunda
kanamayı kontrol edecektir. Konservatif önlemlere rağmen kanama devam
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ediyorsa kaynağı belirlenmeli ve bağlanmalıdır. Tüm önlemlere rağmen, yaşamı
tehdit edebilecek, nadir görülen akut ve subakut vasküler komplikasyonlar
gelişebilir. Bunlara arteriovenöz fistüller, yalancı anevrizmalar, karotis kavernöz
fistüller ve karotis arter trombozu dahildir. (7-9)
2.2. Kötü Kırık
Sagital split ramus osteotomisi (SSRO) sırasında kötü kırık(bad split) oranı
yaklaşık %2,3 olarak bildirilmiştir. Proksimal segment bukkal plak kırığı ve
distal segment lingual kırık sıklıkla SSRO sırasında meydana gelir. Özellikle
mandibula alt kenarının tamamlanamayan osteotomisinden sonra kemik
segmentleri zorla ayrılmaya çalışıldığında bukkal kortikal plaka kırığı riskinin
yüksek olduğu bildirilmiştir.(10-12)
Alt sınırda yetersiz vertikal osteotomi, lingulanın çok üzerinde yapılan
horizontal osteotomi, proksimal ve distal segmentleri ayırırken aşırı kuvvet
uygulanması ve gömülü üçüncü molar dişler, segment kırığının nedenleri ve
risk faktörleridir.
Gömülü dişlerin SSRO’dan 6-9 ay önce mi yoksa SSRO ile aynı zamanda
mı çekilmesi gerektiği konusunda bilim adamları arasında çok fazla tartışma
vardır. Precious ve ark. SSRO uygulanan ve SSRO sırasında veya SSRO’dan altı
ay önce üçüncü azı dişlerini çektiren 1.256 hastayı inceledikleri çalışmalarında
24 hastada görülen kötü kırığın 5’nin ameliyat sırasında gömülü diş çekimi
yapılan, 19’unun da ameliyattan altı ay önce gömülü diş çekimi yapılan
hastalardan olduğunu bildirmiştir. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmamakla birlikte, SSRO›dan altı ay önce çekim yapılan hastalarda
mandibula kırığı oranı daha yüksektir.(13)
Posnick ve ark. SSRO sırasında gerçekleştirilen gömülü üçüncü azı
dişlerinin çekiminin ardından ‘kötü kırık’ olmadığını ve gömülü dişlerin
çekilmesinin kötü kırık/ayrılma oranını artırmadığını, kemik iyileşmesini
geciktirmediğini iddia etmektedir.(14)
Reyneke ve ark. altı ay içinde toplam 139 SSRO uygulanan 70 hasta
arasında dört kırık vakası gözlemledikleri vaka serisinde gömülü dişlerin SSRO
ile etkileştiği ve proksimal veya distal segmentlerde kırık oranını arttırdığı için
ortognatik cerrahiden 6-9 ay önce gömülü dişlerin çekilmesini önermişlerdir.
SSRO sırasında gömülü dişlerin çekilmesi ile oluşan çekim soketleri kortikal
kemiğin incelmesine neden olurken, kullanılan plak ve vidaların fiksasyonunu
zorlaştırdığını ve proksimal veya distal segmentlerde kırılma riskini
artırabildiğini bildirmişlerdir.(15, 16)
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Kötü kırık meydana gelmesi, sınırlı ağız açılmasına neden olabilir. Daha
yaşlı hastaların kötü kırık yaşama eğilimi daha fazladır. Kötü kırığın meydana
gelmesi her zaman önlenemeyebilir. Yeterince tedavi edildiğinde fonksiyonel
başarı şansı iyidir, ancak mandibular ekstansiyonda bazı sınırlamalar meydana
gelebilir.(17)
2.3. Diş Hasarı
Ortognatik cerrahi ameliyatlarında çeneler bazı durumlarda istenilen hareket
miktarına ulaşmaz ve bu durumda çeşitli aletler kullanılarak esnetme
hareketleri yapılabilir. Ancak bu cerrahi aletleri kullanırken dişlere aşırı kuvvet
gelirse,dikkatsiz davranılırsa dişlerde kırıklar gelişebilir. Ayrıca iki çene arasına
yerleştirilen önceden hazırlanmış splintleri çeneler arasında bağlarken de bu
araçları dikkatli kullanmak gerekir. Diş üzerindeki braketlere bağlanan ve aşırı
kuvvetle fikse edilen lastik ve teller dişte madde kaybına neden olabilir. Bir diğer
önemli husus da intermaksiller fiksasyon için veya fragmanların fiksasyonu için
kullanılan vidaların diş köklerine denk gelmesidir. Bu durumun oluşmaması için
radyografik inceleme ameliyattan önce yapılmalı ve vidaların köklerden uzağa
yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Ortognatik cerrahi sırasında vida ve diş kökleri
arasındaki temas oranı %12 olarak bildirilirken postoperatif izlemde pulpa
nekrozu veya ağrı görülmediği bildirilmiştir. Pulpanın nekrozu için ana risk
faktörleri desendan palatin arter ligasyonu, genioplasti ve mandibular subapikal
osteotomidir. Le Fort I osteotomisi sırasında desenden palatin arteri korumak
özellikle önemlidir.(18, 19)
2.4. Sinir Hasarı
Sinir yaralanmalarının sınıflandırılmasında Birinci derece yaralanma nöropraksi
olarak adlandırılırken, ikinci derece yaralanma aksonotmezis olarak adlandırılır.
Bu tip yaralanmalarda lezyonun yerine ve yaygınlığına bağlı olarak rejenerasyon
genellikle iyi bir prognozla tamamlanır. Üçüncü derece yaralanma, nörotmezis
olarak sınıflandırılır. Bu tür bir yaralanma ile sinir yapılarına verilen hasar geri
döndürülemez olabilir. Perinöral alanların kısmi veya tam rüptürü dördüncü
ve beşinci derece sinir hasarına neden olabilir. Bu tür yaralanmalarda, cerrahi
olarak yara yerine ulaşıp, sinirlerin mikrocerrahi onarımı yapılmazsa prognozu
kötü seyreder.(20)
Fasiyal sinir yaralanması, maksillomandibular anatomiden ve kullanılan
cerrahi teknikten kaynaklanabilir. Genellikle nöropraksi, mandibul ramusunun
lateral diseksiyonu sırasında sinirin distraksiyonundan kaynaklanır, ayrılma
sırasında proksimal ve distal kemik fragmanlarının hareketi veya fragmanların
stabilizasyonu sırasında bası nedeniyle yırtılma meydana gelebilir.(21)
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Bilateral sagital ramus osteotomisi yapılan hastalarda trigeminal,
mental, lingual, bukkal ve fasiyal, inferior alveolar ve infraorbital sinirlerde
yaralanmaların bildirildiği yayınlar mevcuttur. Anatomik pozisyonu nedeniyle
inferior alveolar sinirin yaralanması daha sık meydana gelmektedir. Bu sinirin
kopma riski osteotomide, fragmanları ayırırken ve fikse ederken yüksektir.
(22-24)
Başka bir çalışmada, bilateral sagital ramus osteotomisi sırasında
gelişen sinir yaralanmasının cerrahi deneyim ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Yazarlar, az deneyime sahip cerrahlar tarafından gerçekleştirilen vakalarda daha
fazla yaralanma olduğunu bildirmişlerdir. [25] Daha az deneyimli cerrahlar
ile lezyonlardaki artış, mandibular bölgedeki sinirleri görme zorluğundan
kaynaklanabilir, bu nedenle nöral lezyonları önlemek için cerrahın kapsamlı
anatomik bilgiye sahip olması önemlidir. Ancak sinirler anatomik farklılıklar
gösterebilir; bu nedenle, deneyim bu komplikasyonu azaltmada tamamen etkili
olmayabilir. (24)
LeFort I uygulanan hastalarda yapılan çalışmalarda, infraorbital sinir
hasarı gerçekleşebileceği bildirilmiştir. Bunun, yumuşak dokuların yanlış
diseksiyonundan, nörovasküler fasyanın kısalmasından veya infraorbital
foramenin osteotomi sırsasında yer değiştirilmesinden kaynaklanmış olabileceği
bildirilirken, bilateral sagital ramus osteotomisinde olduğu gibi sinir hassasiyeti
6-12 ay içinde geri dönebilir.(26)
2.5. Donanımsal hatalar
Ortognatik cerrahide fragmanların fiksasyonu için birçok farklı yöntem ve
donanım kullanılagelmektedir. Birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları
olan bu fiksasyon yöntemleri cerrahın alışkanlıklarına ve vakanın özelliğine
göre seçilir. Ancak hareketli bir yapının fiksasyonu ve uzun dönemde relaps
olmadan takibi için kaliteli vida plak sistemlerinin kullanımı şarttır. Cerrahın
dikkat etmesi gereken bir başka konu da plak vida sistemlerini kullanırken aşırı
hareketlerden kaçınmaktır. Birden çok büküme uğrayan plaklar, aşırı sıkılan ve
gevşetilen vidalar mukavemetini kaybedip deforme olma riski taşır.(27)
3.

Postoperativ Komplikasyonlar

3.1. Nüks
Nüks ile ilişkili faktörler arasında kompleksin rotasyon yönü ve kemik
hareket miktarı, sol ve sağ arasındaki asimetri, mandibulalar cerrahi sonrası
diş pozisyonundaki değişiklikler, kondil pozisyonundaki değişiklik, ramustaki
değişiklikten etkilenen kasla ilgili fizyolojik etkiler, ameliyattan önce yapılan
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ortodontik işlemler sırasında alt ve üst çenelerin eğimi, mandibular düzlemdeki
değişiklik, sabitleme tipi, yanlış üretilmiş final splinti ve ortodonti safhasında
uyumsuzluğu giderilmemiş çene ilişkisi yer alır.(15)
SSRO sonrası kemik segmentler arasında boşluk oluşması kaçınılmazdır.
Zorla fiksasyon, kondil pozisyonlarında değişikliklere ve nükse neden olabilir.
(28) Kemik segmentleri arasındaki kemik interferansı nedensel olarak nüks,
kondillerin veya eklem disklerinin pozisyonundaki değişiklikler ve kondiler
rezorpsiyon ile ilişkili olabilir. Distal segmentin son molara göre bükülmesi,
segmentler arası boşluğa kemik grefti konulması ve önceden bükülmüş plak
kullanımı bu durumları tedavi etmek için kullanılabilecek çeşitli yollardır.(2934)
Uçkan ve ark. maksillomandibular fiksasyonun gevşetilmesinden hemen
sonra meydana gelen şiddetli ön açık kapanış vakalarını bildirmiş ve bunun
kondil malpozisyonundan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Çalışmalarında,
SSRO için yapılan yumuşak doku diseksiyonu açılıp plaklara ulaşılıp her iki
taraftaki distal segment vidaları çıkarılmış ve posterior dişler üzerine akrilik
ısırma blokları yerleştirilmiştir. Ağız dışı aparey (Chin cup) kullanılarak
ortodontik tedavi uygulandanan hastanın açık kapanışı yaklaşık 10 gün sonra
düzelmiş ve ortodontik tedavisine devam edip çene ilişkisi düzgün şekilde
sonuçlandırılmıştır.(35)
Mandibular geriletme osteotomisi, daha sonra çiğneme kaslarının
işleyişini etkileyebilecek olan pterygomasseterik askının fizyolojik dengesinde
değişikliklere yol açabilir. Kaslardaki bu değişiklikler, proksimal segmenti
orijinal konumuna geri döndürmek için saat yönünün tersine döndürme
eğilimindedir. Açılı osteotomi, pterygomasseterik askı uzunluğunu değiştirebilir
ve pterygomasseterik gerginliğin azaltılması ameliyat sonrası nüks oranını
azaltabilir. Kim ve ark. açık kapanışlı hastalarda modifiye Epker tekniği
kullanılarak veya SSRO sırasında pterygomasseterik askı dekolmanı ve hareketin
planlanandan daha ileride bitirilmesi ile, açılı osteotomi veya genioplasti
yapılarak nüksün önlenebileceğini savunmuştur.(36)
Han ve ark., proksimal segmentin saat yönünün tersine rotasyonunun
artmasıyla SSRO’nun güvenliğinin azaldığını ve mandibular gerileme mesafesi
büyük olsa bile proksimal segmentin rotasyonunu en aza indirerek postoperatif
relapsın önlenebileceğini iddia etmişlerdir.(37) Daha önce saat yönünde
dönen proksimal segment ameliyattan sonra saat yönünün tersine dönmeye
başladığında nüks eğilimi artar.(38) Jakobsone ve ark., ise posterior maksillanın
süperior repozisyonunun veya proksimal segmentin orijinal pozisyonuna
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yeniden konumlandırılmasının segmentin saat yönünde dönmesini önleyerek
relaps oranını azaltabileceğini savunmuştur.(39) Posterior maksillanın süperiora
konumlandırılması mandibular geriletme cerrahisinin güvenliğini arttırır.
Mandibular distal segmentin hareket yönü posteriordan posterosuperior yöne
değiştiğinde proksimal ve distal segmentlerin alt sınırları arasındaki yükseklik
farkı azalır, proksimal segmentin saat yönünde rotasyonu azalır. Han ve
ark. posterior maksillanın süperior repozisyonunun ve mandibular açının
azaltılmasının mandibular geriletme cerrahisini takiben relaps oluşumunu en
aza indirebileceğini bildirmiştir.(40)
3.2. Sekonder Kanama
Ortognatik cerrahi hastalarında önceden var olan herhangi bir koagülopati,
anamnez ve fizik muayene yoluyla belirlenmelidir. Hastalara özellikle küçük
yaralanmalardan sonra aşırı kanama öyküsü veya diş tedavisi sonrası kanama
olup olmadığı sorulmalıdır. Ayrıca, aspirin gibi ilaçların, pıhtılaşma önleyici
özelliği olan diğer ilaçların ve bileşimi net olmayan bitkisel veya formül
olmayan ilaçların kullanımına özellikle dikkat edilerek dikkatli bir ilaç öyküsü
alınmalıdır. Bunlar ameliyattan çok önce durdurulmalıdır.(41)
Vazokonstriktör ve kontrollü hipotansif anestezi ile lokal anestezik
kullanımı, genel kanamayı ve kan transfüzyonu ihtiyacını önemli ölçüde
azaltırken, ameliyat alanının görünürlüğünü büyük ölçüde iyileştirir.(42,43)
Ameliyat sonrası hematom ise, mandibular cerrahi sonrası daha sık
görülür. Bazı cerrahlar, angulus bölgesinde 1 gün bırakılan kapalı aspirasyon
drenlerinin rutin kullanımının özellikle faydalı olduğunu bulmuşlardır. Bunlar,
disseke kavite içinde birikecek olan kanı boşaltır ve ayrıca ameliyat sonrası
şişlik derecesini de azaltabilir. Genişleyen hematomu olan hastalar elbette
hemen yeniden operasyona alınıp kanama müdehalesi yapılmalıdır.(43)
LeFort I osteotomisinden sonra ameliyat sonrası burun kanaması tipik
olarak kendiliğinden düzelir ancak tampon gerektirebilir. Devam eden kanama
daha fazla tedavi ve değerlendirme gerektirir. Hemostaz için maksillomandibular
fiksasyonun çözülerek anterior ve posterior nazal tampon yapılması gerekebilir.
Kanama devam ederse, bunu olası embolizasyon ve cerrahi yeniden keşif ile
anjiyografi takip etmelidir. Eksternal karotis ligasyonu, hemostatik kontrol
için son çaredir. Eğer bağlanmadıysa, desenden palatin arter, LeFort I
osteotomisinden kaynaklanan postoperatif kanamanın birincil kaynağıdır.(41)
Bu damar posterolateral nazal duvar osteotomisi sırasında hasar görebilir. Bu
tür yaralanmalar, osteotomiyi palatin kemiğinde durdurarak ve tüber hizasında
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mümkün olduğunca alçakta tutarak önlenebilir. Desendens palatin arter
pterigomaksiller ayırma sırasında da yaralanabilir, bu durumda pterigopalatin
fossanın uzun ve sıkı şekilde tamponlanması gerekir. Pterigomaksiller ayırma
sırasında maksiller arterler hasar görebilir. Bu, maksillanın vaskülaritesini
önemli ölçüde tehlikeye atabilecek bir vasküler hasarı öncülü olabilir.(41)
3.3. Enfeksiyon
Ortognatik cerrahi sonrası enfeksiyon oluşumu nadir görülen bir durumdur.
Enfeksiyon insıdansının %1 olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur.(5,4446) Çoğu operatif prosedürde olduğu gibi, operatif prosedürün uzunluğu ve
türü ile enfeksiyon riski artar. Ortognatik cerrahide bakteriyel kontaminasyon
kaçınılmazdır ve perioperatif profilaktik antibiyotik kullanımı yaygındır.(4749) Sagital split osteotomi segmentlerinin fiksasyonu için transbukkal yaklaşım
kullanıldığında enfeksiyon potansiyeli daha yaygındır. Posnick ve ark., da
sefazolin veya sefaleksin gibi antibiyotikler verildiğinde enfeksiyon oranının
sadece %1 olduğunu bildirmiştir.(50)
Enfeksiyon, cerrahi materyalin ve ameliyat alanının kontaminasyonu ile
ilgili olabileceği gibi, iyileşmeyi veya bağışıklığı engelleyen önceden var olan
patolojilerle de ilişkili olabilir. Diğer bir neden de, ağız boşluğunda yiyecek
birikimine neden olabilecek ve hijyeni daha zor hale getirebilecek ve böylece
enfeksiyon riskini arttırabilecek bukkal bir açıklık olabilir.(51)
3.4. Nörolojik Hasar
LeFort I osteotomisi ile kaçınılmaz olarak kesilen nazopalatin ve superior
alveolar sinirler dışında, infraorbital sinirdeki duyu kaybı, hemen hemen tam
iyileşme ile düzelir bunun sebebi de infrafraorbital sinirin iyi görüntülenmesi
ve osteotomilerin büyük çoğunluğunun formanenin altından yapılmasıdır.(52)
Uzun süreli duyu kaybı insidansı yaklaşık %1.5 ila %2’dir ve yumuşak
doku retraksiyonundan kaynaklanan yoğun traksiyonun veya plak fiksasyonu
sırasındaki kompresyonun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.(53, 54) Büyük
palatin sinir sıklıkla posterior osteotomi ile kesilir ancak hastada belirgin bir
duyusal rahatsızlık görülmez. Dişlerin, palatal mukozanın ve bukkal mukozanın
duyusal eksiklikleri 12 ila 18 aylık bir süre içinde kademeli olarak çözülme
eğilimindedir.
İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu ve onikinci kraniyal
sinirlerin diğer nadir nörolojik defisitleri de bildirilen hasarlardır. Bunlar, kafa
tabanına doğru yükselen uygun olmayan(unfavourable) kırıkların bir sonucu
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olarak meydana gelebilir.(55,56) Buna karşılık, duyusal eksiklik mandibular
osteotomilerde önemli bir endişe kaynağıdır çünkü sinir görüntülenemez ve
cerrah hastaya özgü anatomik varyasyonlarla mücadele etmek durumundadır.
(57,58) İnferior alveolar sinir, SSRO prosedürü sırasında neredeyse her
noktada risk altındadır: medial ramusun açığa çıkması, medial ramusun yatay
osteotomisi, bukkal korteksin dikey osteotomisi, ramusun ayrılması proksimal
ve distal segmentler arasındaki harekette ve son olarak fiksasyonda. Tüm
önlemlere rağmen, hastaların önemli bir yüzdesinde sinir yaralanması olsun
veya olmasın duyu kaybı olacaktır. Operasyon sırasında görülen transeksiyonun
%1,3 ile %18 arasında olduğu bildirilmektedir.(44,59,60) İnferior alveolar
sinirin transeksiyonsuz bile uzun süreli duyu kaybının %24 ile %85 arasında
değiştiği bildirilmektedir.(57, 58, 60) Cerrahın intraoperatif sinir hasarı
değerlendirmesi ile postoperatif nörosensoriyel eksiklik arasındaki korelasyonu
zayıftır, bu nedenle tam transeksiyon içermediğine kanaat edinilen sinir hasarına
müdehale etmek endike değildir. Ancak intraoperatif olarak transeksiyon tespit
edildiğinde, sinir onarılmalıdır.
SSRO sonrası farklı nörolojik defisitler de bildirilmiştir.Özellikle
mandibula alt kenar osteotomisinde testere kullanımı sonrası lingual sinir
etkilenebilir. Fasiyal sinir hasarı nadirdir, ancak sinirin ramusun arka sınırına
yakın olması nedeniyle yaralanma meydana gelebilir; görülme sıklığı %0.4
ile %1 arasında bildirilmiştir.(57, 58) SSRO’dan farklı olarak, intraoral
vertikal ramus osteotomi(İVRO) ile sinir yaralanması riski teorik olarak daha
azdır; bununla birlikte, uzun vadeli duyusal eksiklik %2,3 ila %14 arasında
değişmektedir. (6, 51)
Nörosensoriyel değişiklikler normalde ameliyat sonrası dönemde hemen
algılanır. Bunlar, infraorbital sinirin traksiyonundan ve anterior, medial ve
posterior superior alveolar sinirlerin yanı sıra nazopalatin sinir ve desenden
palatal sinire doğrudan travmanın sonucudur. (61) Bilateral sagital ramus
osteotomisi yapılan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada ise, hastaların
%98’inin ameliyattan yaklaşık 1 ay sonra çene duyarlılığında değişiklik
olduğunu belirttiğini ve bu hastaların %81’inin ameliyattan 6 ay sonra hala bu
his farklılığının devam ettiğini bildirmişlerdir. (62)
Hastanın ameliyat öncesi vizitlerde olası nörosensoriyel değişiklikler
konusunda uyarılması, olası travmalar hakkında bilgilendirilmesi böylece
hastanın ameliyat sonrası kaygısının azaltılması ve önerilir.(63) Ameliyattan
1 yıl sonrasına kadar nörosensöryel fonksiyonun geri döndüğünü doğrulayan
birçok çalışmaya rağmen, bazı hastalarda kalıcı değişiklikler olabilir.(64)
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3.5. Nazal Değişiklikler
Ameliyat sırasında maksillanın yeniden konumlandırılmasını takiben burun
morfolojisinin değişmesi muhtemeldir. Kemik segmenti konumlandırılırken ve
fikse edilirken burun genişlemesi ve burun deviasyonu yaygın olarak gözlenir.
Hastalar ameliyattan önce ortognatik cerrahi sonrası olası rinoplasti ihtiyacı
hakkında bilgilendirilmelidir.(48, 65)
Maksillanın gömülmesi veya ilerletilmesinden sonra burun kanatlarının
genişlemesi, ortognatik cerrahi sonrası sıklıkla nazal septum ve alar kıkırdağın
etkilenmesinden kaynaklanır. Burun genişlemesi, bilateral alar fibroareolar
dokuyu medial yönde sıkıca tutturan bir alar cinch sütür uygulanarak en aza
indirilebilir. Ancak birçok çalışma bu sütür tekniğinin etkinliğinin olmadığını
bildirmiş ve nazotrakeal entübasyon tüpünün yerleştirildiği burun alasının medial
hareketini engellediğini iddia etmiştir. Bu eksikliklerin üstesinden gelmek için
bilateral alar fibroareolar dokuları ayrı ayrı hareket ettirmek için kullanılan
modifiye bir alar cinch sütür tekniği bildirilmiştir.(66) Yapılan çalışmalarda,
fibroareolar dokunun ağız içi dikilmesi sırasında rehber noktalar kullanılmasına
rağmen, ağız dışı yapılan dikişlerin daha geniş yüzey alanını kapladığı için daha
öngörülebilir ve kararlı sonuçlar ortaya çıktığı bildirilmiştir.(67, 68)
Nazal deviasyonun nedenleri arasında ise maksiller segmentlerin yer
değiştirmesi, nazotrakeal entübasyonun yarattığı basınç ve ekstübasyon
sırasında tamamen sönmemiş bir kaf tarafından kıkırdağın yerinden çıkması
sayılabilir. Maksillanın gömülmesi sırasında nazal deviasyonu önlemek
için en az 3 mm septum redüksiyonu yapılmalıdır. Forseps kullanarak nazal
redüksiyon, septoplasti ve septum kaudal kısmının 8 şekilinde sütür ile anterior
nazal septuma sabitlenmesi ile, nazal deviasyonun meydana geldiği vakaların
önüne geçilmesi sağlanabileceği bildirilmiştir.(69, 70) Ameliyat sırasında
nazal septumun sıkışmasını ve deviasyonunu önleyecek tedbirlerin alınması
önemlidir. Nazopalatin foramen ve anterior nazal spina arasındaki kıkırdaklı
alan, nazal septum kıkırdağının basınç ve deviasyonunu önlemek için önemli
ölçüde redükte edilmelidir.(70)
3.6. Temporomandibular Eklem Düzensizlikleri
Kraniyofasiyal anomaliler ve maloklüzyonun temporomandibular eklem
düzensizlikleriyle(TMD) ilişkisi konusunda çok fazla tartışma vardır. Bazı
çalışmalar mandibular geriletme ameliyatının TMD’leri tedavi edebileceğini
iddia ederken, diğerleri ameliyatın işe yaramadığını iddia etmektedir.
Mandibular geriletme(setback) cerrahisi ile TMD arasındaki ilişkiyi araştıran
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çok sayıda çalışma olmasına rağmen, çalışmalar arasında farklı tanı sistemleri
ve sınıflandırma yöntemleri kullanıldığından, büyük farklılıklar mevcuttur.(68,
71, 72) Bunun yanı sıra ortaklaşılan düşünceler de vardır. Bunlardan bazıları;
Her türlü ortognatik cerrahi, temporomandibular eklem semptomlarını
doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Temporomandibular eklem semptom
veya bozukluklarının cerrahi öncesi teşhis edilmesi ve bu bilgilerin tedavi
planlamasına dahil edilmesi gereklidir. Ameliyat sonrası izlem ve yönetim de
yapılmalıdır.(71, 73, 74)
Temporomandibular eklem semptomları olan hastaların ortognatik
cerrahiye girmeden önce temporomandibular eklemleri stabilize eden
prosedürlerden geçmeleri önerilir. (splint, ilaç tedavisi, enjeksiyon tedavisi
vb.).(74)
Ortognatik cerrahi, var olan temporomandibular eklem semptomlarını
iyileştirebilir veya kötüleştirebilir veya herhangi bir değişiklikle
sonuçlanmayabilir.(75, 76)
Mandibulanın posteriora yer değiştirmesi için SSRO ve IVRO TMD’li
tüm hastalara uygulanabilir. Ancak SSRO yapılırken bazı noktalara dikkat
etmek gerekir. Proksimal ve distal segmentler arasında var olan tüm kemik
interferansları giderilmelidir. Kondil başları ameliyat sırasında pasif olarak
glenoid fossaya yerleşmelidir.Segmentlerin sabitlenmesi için monokortikal
plakalar ve vidalar kullanılarak rijit olmayan sabitleme önerilir. Kompresyon
plakalarından veya lag vidaların kullanılmasından kaçınılmalıdır.(29, 71, 77, 78)
Uzun süreli intermaksiller fiksasyondan kaçınılarak postoperatif
mandibular hipomobilite en aza indirilebilir.(79)
Saat yönünün tersine maksillomandibular rotasyon ve büyük miktarda
mandibular ilerleme temporomandibular eklemler üzerindeki yükü ve stresi
artırabilir. Bu nedenle TMD hastalarında işlem dikkatli yapılmalıdır. Saat
yönünün tersine maksillomandibular rotasyon ve büyük miktarda mandibular
ilerletme mevcut temporomandibular eklem semptomlarını kötüleştirebilir.
Temporomandibular eklemler üzerindeki yük adaptasyon kapasitesini aştığında,
kondiler rezorbsiyon ortaya çıkar.(80-82)
Genellikle dik oklüzal düzlemlere sahip mandibular retrüzyonu olan
hastalarda TMD oranı daha yüksek olma eğilimindedir.(74, 83)
3.7. Nekroz
Cerrahların ileri deneyimlerine rağmen, ortognatik cerrahinin ciddi
komplikasyonları ve morbiditesi ile nadiren karşılaşılmış ve hatta daha seyrek
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olarak rapor edilmiştir.(84) Spesifik olarak, ortognatik cerrahinin belki de en
korkulan sonucu olan LeFort I osteotomisinden sonra maksilladaki avasküler
nekroz, genel olarak cerrahi komplikasyonların son derece küçük bir alt
kümesini oluşturmuştur.(48, 84, 85)
Avasküler maksiller nekroz için rapor edilen risk faktörleri arasında
segmental osteotomiler, posterior gömmeler, ileri transvers genişlemeler, 9 ila
10 mm’yi aşan anterior ilerletmeler, uygun olmayan cerrahi teknik kullanımı,
maksillada aşırı yumuşak doku, intraoperatif kanama, palatal yumuşak doku
pedikülünde perforasyon veya laserasyon, önceki maksiller veya palatal cerrahi
ve diğer tıbbi komorbiditeler yer alır.(48, 86, 87)
Bildirilen vakaların çoğu, 1 ila 3 diş arasında uzanan kemik segmentlerini
içeren maksillada kısmi nekroz olmuştur. Bununla birlikte, tam segmental,
hemimaksiller veya totale yakın maksiller nekroz ile ilgili sınırlı sayıda vaka
bildirilmiştir.(48, 88, 89)
Kim ve ark. transoral vertikal ramus osteotomisi uygulanan hastalarda
proksimal segmentlerde nadir nekroz vakaları bildirmiştir. Nekrozun nedenleri
net olarak bilinmemekle birlikte, yumuşak dokuların aşırı ablasyonu ve hematom
oluşumu sonucu gelişen lokal iskeminin neden olduğu düşünülmüştür. Kemik
segmentlerinin nekrozu, intravenöz üçüncü kuşak sefalosporin ve metronidazol
enjeksiyonu ve intraoral yaklaşımla proksimal segmentin altından 15 mm
nekrotik doku rezeksiyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.(90)
3.8. Malunion
Sert ve yumuşak dokuların kötü iyileşmesinin bir sonucu olarak bir osteotomi
bölgesinde gecikmiş kaynama veya kaynamama meydana gelebilir. Zayıf
fiksasyon telleri gibi materyaller kullanılarak rijit olmayan fiksasyon uygulanırsa
bu yetersiz fiksasyona sebep olur. Ayrıca, kemik segmentin anterior deplasmanı
büyük olduğunda veya 6 mm’den fazla maksiller ilerletme yapıldığında
kaynamama riski yüksektir. Ameliyat sonrası oklüzal erken temaslar ve yanlış
yapılmış splintler, kemik segmentlerin stabilizasyonunu ve iyileşmesini
engelleyebilir. Geç kaynama ve kaynamama, yara iyileşmesini de tehlikeye atan
sistemik hastalıkları olan hastalarda da ortaya çıkabilir.(91)
Maksillayı mobilize etme zorluğu ve zayıf vasküler beslemeden ödün
verme ihtimali, iyileşmeyi zorlaştırabilir ve postoperatif instabiliteye yol açabilir.
Vertikal maksiller yetmezlik vakalarında nüks, kasların aşırı gerilmesinden
kaynaklanan artan biyomekanik kuvvetlerin ve aşılı dokunun normal rezorpsiyon
ve remodeling süreçleriyle değişmesinin bir sonucu olabilir. Bu faktörler ayrıca
gecikmiş iyileşme veya nihai kaynamama ile sonuçlanabilir.(92)
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Problem potansiyeli olan vakaların fark edilmesi ve önlenmesi
osteotomilerin kaynama veya geç kaynama durumunu önler. Örneğin hareketin
fazlaca olacağı yarık damaklı hastalar dikkatle değerlendirilmelidir. Rijit
fiksasyon kullanımına rağmen, yarık damaklı hastalarda maksiller ilerletmeler
stabil değildir ve ek fiksasyon ve/veya immobilizasyon araçları ile tedavi
edilmesi gerekir.(92)
3.9. Havayolu Kısıtlılığı
Solunum sistemi ile ilgili komplikasyonlar arasında hava yolu obstrüksiyonu,
atelektazi, pnömoni, pnömomediastinum ve pnömotoraks yer alır. Ortognatik
cerrahi sonrası oluşan solunum yetmezliğinin nedenleri arasında, burun
mukozasının yükseltilmesi veya hasar görmesi, burun boşluğunun küçülmesi,
intermaksiller fiksasyon, kan aspirasyonu, uzun ameliyat süresi ve boyun fasyal
düzleminde hava akışıdır.(93, 94)
Genel anestezi sırasında aşırı ventilasyondan kaçınarak ve intraoperatif
travmayı en aza indirerek kanama veya birikmiş sekresyonlardan kaynaklanan
dispne önlenebilir. Aspirasyon pnömonisi, yiyecek, tükürük veya burun salgıları
bronşial boşluklara girdiğinde ortaya çıkabilir. Ortognatik cerrahi sonrası
aspirasyon pnömonisi oranı yaklaşık %0.01 ile %0.03 arasındadır.(95)
Choi ve ark., SSRO sırasında mandibulanın posterior hareketi nedeniyle
hava yolu boşluğunun önemli ölçüde azalabileceğinin bilinmesi gerektiğini iddia
etmiştir. Potansiyel postoperatif problemler, solunum yetmezliği riskini tahmin
ederek ve uygun gerileme miktarını belirleyerek önlenebilir.[96] Preoperatif
Mallampati skorları yüksek olan sınıf III hastalar için sadece küçük bir miktar
mandibular geriletme tavsiye edilir.(96-98)
3.10. Kondiler Rezorpsiyon
Kondiler rezorbsiyon, ameliyattan sonraki ilk birkaç yıl içinde ortaya çıkan
geç bir komplikasyondur. Bu nedenle hastaları ameliyatın ilk yılından sonra
takip etmek önemlidir. Etiyolıjisinde idiyopatik nedenler olsa da bununla
birlikte, preoperatif sınıf II oklüzyonu ve temporomandibular eklem (TME)
disfonksiyonu öyküsü olan genç kadınlarda risk faktörü mevcuttur.(99)
Bu tür hastalara ortognatik cerrahi önerilirken, özellikle ameliyat öncesi
radyografilerde küçük, anormal kondiller mevcutsa dikkatli olunma ve
oluşabilecek problemler göz önüne alınmalıdır. İVRO ile karşılaştırıldığında,
BSSO kondillere daha güçlü bir beslenme olanağı sağlar ve kan perfüzyonun
azalmasını daha az olası kılar.
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Progresif kondiler rezorpsiyon, kondil morfolojisini parmak benzeri bir
forma dönüştürür; bu, arka yüz yüksekliğinde kayba neden olabilir. Progresif
rezorpsiyon, sınıf II maloklüzyon gelişmesine yol açabilir. Semptomlar
asimetrik olarak başlar ve değişen derecelerde bilateral eklem disfonksiyonuna
kadar ilerler. Devam eden rezorpsiyon açık kapanış ile sonuçlanır. Aktif
kondiler rezorpsiyonun tedavisi yoktur. Postoperatif dönemde kondiler stresi ve
ağrıyı azaltmayı amaçlayan bir sentrik ilişki splintinin yararı olabilir. Müdahale
rezorpsiyonun tamamlandığı varsayılan zamandan sonra en az 6 ay ertelenmelidir.
6 ay sonra, SPECT taraması, kesin rezorpsiyon derecesini değerlendirmek için
faydalı olabilir. Şiddetli rezorbsiyon vakalarında, total eklem rekonstrüksiyonu
gerekebilir.(99)
4.

Sonuç

Ortognatik cerrahi ile ilişkili, tahmin edilmesi zor olağandışı komplikasyonlar
da dahil olmak üzere çok çeşitli komplikasyonlar vardır. Malpraktis ve
komplikasyonlar arasında net bir ayrım olmalıdır. Ağız ve çene cerrahları
komplikasyonların türleri, nedenleri ve tedavisi hakkında tam birikime sahip
olmalı ve bu bilgileri komplikasyon gelişen hastalara doğru şekilde iletmelidir.
İlgili cerrah, hastalara nasıl daha güvenli ve daha etkili bakımın sağlanacağını
sürekli olarak yeniden düşünmelidir. Ameliyathanedeki görünüşte küçük teknik
sorunlar, sonucu önemli ölçüde etkileyebilir ve bu da yeniden ameliyat ve/veya
ek aylarca ortodonti ile sonuçlanabilir.
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1.

Giriş

K

itabın bu bölümünde bahsedilecek olan yüz kırıklarına ait
komplikasyonlar preoperatif ve perioperatif komplikasyonlar şeklinde
iki ana grup halinde anlatılacaktır.
Tüm kemik kırıklarında ve kırıkların cerrahi onarımları sonrasında
kaynamama (“non-union”), hatalı/eksik kaynama (“malunion”), enfeksiyon,
osteomyelit, hematom, hipoestezi/parestezi gibi komplikasyonlar mevcuttur. Bu
bölümün amacı bu tarz genel komplikasyonlara odaklanmaktan daha çok,
spesifik olarak ameliyat öncesinde olası tanı atlamalarına bağlı gelişebilecek
komplikasyonlar ve ameliyat esnasında kullanılan tekniklere bağlı gelişebilecek
komplikasyonlar ve bunların önlenmesinde kullanılabilecek yöntemler hakkında
bilgi vermektir. Bu bölümden en çok faydalanacak olan grubun yüz kırıklarının
onarımlarını yeni öğrenmeye başlayan uzmanlık öğrencisi hekimler olacağı
değerlendirilmektedir.
2.

Preoperatif komplikasyonlar

Preoperatif olarak karşımıza çıkabilecek problemler tanıların atlanması, eksik
tanı konulması yahut ameliyatın zamanlaması ile ilgili olabilir. Anlatım
kranialden kaudale doğru sistematik bir sırayla yapılacaktır.
Frontal kemik kırıkları ile ilgili tablolar anterior kafa tabanını
ilgilendirebilir. Frontal sinüs, kırılabilmek için yüksek seviyede enerjiye
gereksinim olan bir bölge olduğu için (1), bu bölgenin kırıklarında anatomik
konum gereğince beyin cerrahisi tarafından anterior kafa tabanının değerlendirilmesi
103

104   AĞIZ VE BAŞ-BOYUN BÖLGESİ CERRAHİLERİNDE KOMPLİKASYONLAR

önem arz etmektedir. Buna ek olarak her ne kadar nazogastrik sonda burun
tabanından konuluyorsa da, anterior kafa tabanı kırıklarında nazogastrik
sonda takarken dikkatli olunmalıdır. Eğer yoğun kanama varsa spongostan™,
merocel® yahut anterior tampon konulması gibi hava yolu girişimlerinde
özellikle havayolunun kranial kısımları manipüle edilmemelidir. Eğer rinore
mevcut ise, olası dura laserasyonlarına karşı uygun şekilde profilaktik antibiyotik
başlanması önemli hale gelir.
Frontal kemik kırıklarında eğer kırık anterior duvardan orbita tavanına
doğru uzanıyorsa ve kemik fragmanları orbita içerisine doğru kaudal yönlü yer
değiştirmiş ise “blow-in” adı verien klinik tablo oluşabilir (2). Bu durumda orbita
içi basınç artabilir, globe üzerine bası gelebilir, göz hareketleri kısıtlanabilir.
Üst göz kapağının levator kası olan levator palpebra superioris de bu durumdan
etkilenebilir. Levator kas kaudale doğru oblik seyirli bir kastır. Her ne kadar
ptosis cerrahisinden aşina olan cerrahlarda levator kasın göz kapağı seviyesinde
preaponeurotik yağ yastıkçıklarının derininde yerleşimli olduğu ve buradan
yola çıkarak kasın derin yerleşimli olduğu bilgisi mevcut olsa da, üst orbital
rim seviyesinde ve posteriorunda frontal sinüs alt duvarı ile anatomik olarak
yakınlaşmaktadır (Şekil 1). Frontal sinüs kırıklarına sıklıkla belirgin periorbital
ödem eşlik etse de, yine de ödeme bağlı üst göz kapağı hareket kaybı ile
levator kas yaralanmasına bağlı üst göz kapağı hareket kaybı birbirinden ayırt
edilmelidir.

Şekil 1. Levator palpebra superioris kası ile üst orbital rim yakınlığı
görülmektedir. A: Kırmızı yıldız: Superior rektus kası, beyaz yıldız: levator
palpebra superioris kası. B: Travma sonrasında frontal sinüsün orbita içerisine
impakte olması sonrasında levator kas hasarı oluşan bir hastanın
tomografi görüntüsü.
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Levator fonksiyon kaybı ile giden bir diğer önemli klinik tablo ise superior
orbital fissür sendromudur (SOFS) (3). Superior orbital fissürden (SOF) geçen
yapılar (4) Tablo 1’de özetlenmiştir.
okülomotor sinirin (kranial 3. Sinir) inferior dalı
okülomotor sinirin (kranial 3. Sinir) superior dalı
troklear sinir (kranial 4. Sinir)
oftalmik sinirin (kranial 5. Sinirin ilk dalı) nazosillier dalı
oftalmik sinirin (kranial 5. Sinirin ilk dalı) lakrimal dalı
oftalmik sinirin (kranial 5. Sinirin ilk dalı) frontal dalı
abdusens sinir (kranial 6. Sinir)
superior oftalmik ven
inferior oftalmik ven

Tablo 1. Superior orbital fissürden geçen yapılar
Bu yapılar globe hareketleri, levator kas fonksiyonu ve göz/göz çevresinin
parasempatik inervasyonu ile ilgili olduğundan orbita taban kırığı ile yahut
anterior kafa tabanı ile birlikte pitozis, midriasis, bakış kısıtlılığı gibi kranial
sinir patolojileri de eşlik ettiğinde, SOFS’dan şüphelenmek gerekir (5). Burada
klinik olarak önemli olan, kranial sinirlerin hepsinin aynı düzeyde etkilenmek
zorunda olmadığıdır. Yani, ışık refleksi korunurken, ptosis mevcut olabilir.
SOF’dan geçen herhangi bir kranial sinire ait parsiyel bir klinik etkilenme dahi
SOF sendromunu düşündürmelidir. SOF sfenoid kemik ala majörünün arkasında
yerleşimli olduğu için maksillofasial bilgisayarlı tomografi (BT) aksial kesitte
şu alanın değerlendirilmesi de SOFS için yardımcı olabilmektedir (5) (Şekil 2).

Şekil 2. Superior orbital fissürün aksial kesit tomografideki konumu
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Orbita taban kırıklarında, bilinen ameliyat endikasyonlarına ek olarak,
diğerlerinden ayrışan önemli bir klinik tablo inferior rektus kasının orbita
tabanına sıkışmasıdır. Globe altında bulunan yağ yastıkçıkları, yahut kas fasyası
gibi yapıların tabanda kırık fragmanlar arasına sıkışması ile dahi yukarı bakış
kısıtlılığı olabilmektedir, ancak kas sıkışması acil ameliyat endikasyonuna sahip
olduğu için özellikle klinik ve maksillofasial BT kombine olarak bu patolojiyi
dışlamak için kullanılmaktadır. Özellikle pediatrik yaş grubunda daha sık
karşılaşılan “trapdoor” tarzındaki orbita taban kırıklarında, kas entrapmenti
olabileceği akılda tutulmalıdır (6, 7).
Orbita tabanında kırılma ile daha sık olduğu düşünülse de genelde tüm
orta yüz kırıkları ile birlikte olabilen önemli bir komplikasyon da retroorbital
hematomdur (Şekil 3). Retroorbital hematom orbita içi basınç artışına sebep
olduğu için optik sinir üzerinde iskemik etkiler yahut santral retinal arterde
tıkanmaya sebep olabilir (8-10). Lateral kantoliz, septoliz ve hatta inferotemporal
orbital kadranda dikkatli diseksiyon (11) ile dekompresyon yapma ihtiyacı
mevcuttur. Körlüğü önlemek için yapılacak girişimin zamanlamasının önemli
olduğu anımsanmalıdır (8, 10, 12). İnfraorbital alandaki hematomun tahliye
edilmesi dahi bildirilmiştir (10).

Şekil 3. Subperiostal yerleşimli retroorbital hematom. A: Retroorbital
hematom BT kemik penceresinde müphem olabilir ve atlanabilir. Bu sebeple,
kliniği uyumlu her hastada BT dikkatle incelenmeli, hatta kemik pencere
dışında diğer pencereler de incelenmelidir (Yıldız: hematom). B: yumuşak
doku penceresi.
Nasoorbitoethmoidal(NOE) bölge kırıkları özellikle tanıda atlanmanın sık
olduğu yerlerdendir. Orbita taban yahut medial duvar ile birlikte nazal kemik
kırıklarının birlikteliğinde, NOE kırıklarından şüphelenmeli ve medial kantusun
mobilize olması yahut yerinden ayrılması kontrol edilmelidir. Üst ve alt göz
kapaklarının tarsal kısımlarının laterale doğru yerinden ayrıldığı patolojik
hareket varlığına bakılması önem taşır. NOE kırıklarında bir diğer önemli fizik
muayene bulgusu da telekantus olarak karşımıza çıkar (13, 14).
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Maksillanın Le Fort kırıklarında BT ile tanı koymak her zaman kolay
olmayabilir ve buna ek olarak maksiller bölge ödemine bağlı olarak orta yüzün
içeri impakte olması klinik olarak anlaşılamayabilir. Zigoma ve ortiba taban
kırıklarının eşlik etmediği olgularda, nazal kemik kırıkları ve BT’de sinüslerin
içerisinde hematom ile uyumlu imaj gözlenmesi halinde piramidal kırıklardan
(Le fort II) şüphelenilmelidir. Tabak/araba jantı çarpması gibi geniş yüzeyli
cisim ile orta yüzün temas ettiği travmalarda Le Fort fraktürleri olabileceği
akılda tutulmalı, maksillada patolojik hareket varlığına mutlaka bakılmalıdır.
Kimi zamanlarda maksillanın Le fort I ve II kırıkları yaş ağaç kırığı şeklinde
oluşabilmektedir. Genellikle maksillanın patolojik hareketinin mevcut olmadığı
bu tarz yaş ağaç kırıklarında tek bulgu okklüzyon bozukluğu olarak karşımıza
çıkmaktadır (15). IMF yahut arch bar ile tespit endikasyonu mevcut olan bu
tablonun tanınamayıp normooklüzyonun sağlanamaması halinde tablonun geç
dönemde maloklüzyon ile sonuçlanma ihtimali oluşabilir.
Yüzün alt 1/3’ünü oluşturan mandibula’nın kırıklarında, kırık segmentlerin
mobil olması durumunda periost ağrısı ve kemik fragmanların sürtünmelerine
bağlı ağrı meydana gelebilmektedir. Bunun için simfizis, parasimfizis, korpus
gibi anterior bölge kırıklarında eğer kırığın her iki tarafında diş varsa, mevcut
dişlerin etrafından bir sirkülaj teli geçerek ameliyata kadarki geçecek sürede
hastanın konforlu olması sağlanabilir. Buna ek olarak, mandibula kırıklarında
havayolunun riske girmesi de söz konusu olabilmektedir (16). Özellikle anterior
bölgede çift kırık varlığında, kırıkların arasındaki segment ile hyoid kemik
arasında uzanım gösteren mylohyoid kaslarının çekmesi sebebi sonucunda
mandibulanın ön kısmı trakea yönüne doğru yer değiştirip havayolu üzerinde
bası oluşturabilir (17). Bu durumda her iki kırığın sirkülaj tel ile sağlam
segmentelere tespit edilmesi havayolu güvenliği için yarayışlı olacaktır.
Mandibula kırıkları ile birlikte oluşabilecek önemli klinik antiteler arasında
mobil dişlerin yerinden çıkıp havayoluna aspire edilmesi gibi tablolar da
bulunmaktadır. Bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
3.

Intraoperatif Komplikasyonlar

İntraoperatif komplikasyonlar alt başlığı içerisindeki anlatım önceki başlıktakine
benzer şekilde kranialden kaudale doğru sistematik bir şekilde ele alınacaktır.
3.1 Frontal Kemik Kırıkları
Frontal kemik kırıklarına ulaşım eğer mevcut bir laserasyondan girilerek
yapılmadıysa, sıklıkla birkoronal insizyon ile yapılmaktadır. Bikoronal insizyon
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açılırken bisturinin saç köklerinin yönünde cilde yatay olarak tutulması saç
kaybını azaltacağı için izin gizlenmesine yardımcı olacaktır. Klasik olarak
bikoronal flebin subgaleal planda anteriora doğru eleve edilmesi, üst orbital
rimlerin 2-3 cm üzerine gelindiğinde periost altı plana geçilmesi önerilmektedir
(18). Flebi eleve ederken üst rimlere yaklaşıldığında flebi besleyen pediküllerin
zedelenmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bikoronal insizyon sonrasında
frontal flebi eleve ederken bir diğer önemli konu ise, eğer zigoma arkusuna kadar
flep eleve edilecekse, fasial sinirin frontal dalının hasarlanma ihtimali olduğudur.
Bu sebeple, zigoma arkusunun yaklaşık 2-3 cm kranialine gelindiğinde,
zeminde bulunan temporal kas derin fasyasının (temporal kas fasyası olarak
da adlandırılır) sinir trasesine uygun olacak şekilde oblik yönlü olarak insize
edilmesi ve kas fasyası altı planda kaudale gidilerek zigoma arkusunun kranial
yüzüne düşülmesi gerekmektedir. Temporal kas fasyasındaki bu insizyon için
bir diğer referans ise fasya altında temporal yağ yastıkçığının görülmesidir (18).
Yağ yastıkçığı görüldüğünde temporal kas fasyası oblik olarak insize edilip
fasya altı planda aşağı gidilebilir.
Eğer frontal sinüs arka duvarında kırık, dura laserasyonu veya daha
farklı bir frontal sinüs kranializasyon endikasyonu mevcut ise perikranial flep
kullanımı gerekebilir. Bunun için birkoronal insizyon sonrasında frontal flebi
eleve ederken rutinde yapıldığı şekilde superior orbital rimin 4 cm kranialine
gelindiğinde subperiostal plana geçmek yerine daha farklı bir manevra izlenir.
Anılan seviyeye kadar frontal cilt flebi eleve edildilten sonra bikoronal cilt
insizyonu hattı seviyesinde subperiostal plana girilir ve zemindeki perikranial
flep supraorbital bar seviyesine kadar eleve edilir. Üst orbital rimlere kadar
eleve edilmiş olan flebin perikranial komponenti ile istenirse kranializasyon
yapılabilir. Ancak, üst orbital rimlerin 4 cm üzeri ile orbital rim arasında kalan
kısımda frontal flep ve perikranial flep halen birbirinden ayrılmamış olduğu
için, eğer perikranial flebin boyunun uzatılmasına ihtiyaç olursa, perikranial
flebin dolaşımının bozulmadan yapılmasına özen gösterilmesi yerinde olacaktır.
Frontal sinüsün nazofrontal duktusunda tıkanmaya yol açan bir kırık
varlığında, sinüs içerisindeki mukozal aktivitenin devamına bağlı olarak oluşan
akıntının drene olamaması sebebi ile enfeksiyonlar, hatta arka duvar kırıkları
varlığında geç dönemde intraserebral mukosel yahut menenjit gibi durumlar
oluşabilmektedir (19). Bu sebeple, sinüs mukozasının eksize edilmesi ve kemik
gibi uygun bir materyal ile nasofrontal duktus meatusunun kapatılarak sinüs
girişinin oblitere edilerek nasal mukozanın sinüs içerisine doğru ilerlemesinin
engellenmesi gerekmektedir. Oblitere olmuş frontal sinüs içerisinde kalmış
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havanın zaman içerisinde rezorbe olması beklenir, bu süreç poliklinik
kontrollerinde takip edilebilir.
Frontal sinüs ön duvar kırıkları sıklıkla yumurta kabuğu benzeri çok parçalı
şekilde ve çökme kırığı şeklinde oluşmaktadır. Kırık segmentler çoğunlukla
mikro plaklar ile birbirlerine ve kırık etrafındaki sağlam frontal kemiklere tespit
edilmektedir. Eğer kırık fragmanların birbirine tespiti arka masada yapılacaksa
(ekstra-korporal), birbirine tespit edilmiş birkaç parça kemiğin dış çerçevesinin
frontal alandaki kemik defektine geniş gelmesi sıklıkla rastlanılan bir durumdur.
Bu durumun kaynağında kırık segmentlerin arka masada birbirlerine tespit
edilmesi esnasında frontal sinüs ön duvarının bombeliğinin hesaba katılmaması
yer almaktadır (Şekil 4)

Şekil 4. Fronal sinüs bombeliğini gösteren sagittal kesit 3 boyutlu BT görüntüsü.
Beyaz çizgi sinüs şeklini simüle etmektedir.
3.2 Zigoma Kırıkları
Zigoma kırıklarının cerrahi tedavilerinin komplikasyonlarına geldiğimizde,
karşımıza en sık insizyon şekilleri olarak Gillies insizyonu, Dingman lateral kaş
insizyonu, üst blefaroplasti insizyonu, subsilier insizyon ve transkonjunktival
insizyon çıkmaktadır.
Gillies insizyonu zigoma arkının kapalı redüksiyonlarında sıklıkla kullanılan
önemli bir insizyondur (20). Kulak helikal riminin 2-2.5 cm superior ve
anteriorunda konumlandırılır. İnsizyonun saçlı deri içerisinde konumlandırılması
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skarın daha iyi saklanmasına yardımcı olur (19). İnsizyon bikoronal insizyonda
olduğu gibi bisturinin açılı (“beveled”) tutulmasıyla açılır ve sırasıyla cilt altı yağ
dokusu, yüzeyel temporal fasya (temporoparyetal fasya), “innominate” fasya
ve derin temporal fasya katları geçilerek, derin temporal fasya derini/temporal
kas yüzeyeli planında girişim yapılır. “İnnominate” fasya makroskopik olarak
pembe renkli olduğundan ve altındaki temporal kas palpasyonla ince yapılı
olduğu için, alışık olmayan kişiler tarafından uygulandığında innominate fasya
kas dokusu ile karıştırılabilir ve cerrahi plan şaşırılabilir. Gillies insizyonunun
yukarıda bahsedildiği konum seviyesinde derin temporal fasya tek katlıdır,
ancak kaudale doğru gidildiğinde, zigomatik arkusun yaklaşık 2 cm kranialinde
derin temporal fasyanın yüzeyel yaprağı ikiye ayrılır ve kranialde temporal
yağ yastıkçığını, kaudalde zigoma arkusunu sarar. Bu sebeple, eğer Gillies
insizyonu olması gerekenden daha kaudalde planlanırsa, temporal yağ yastıkçığı
üzerine düşülebilir. Bu durumda cerrahi planın hatalı hale gelmemesi için önlem
alınması gerekmektedir.
Dingman insizyonu lateral orbital rim üzerinde veya kaş lateralinde
konumlu vertikal/oblik seyirli cilt insizyonudur. Dingman insizyonu ile ilgili
belki de en önemli problem görünür bir skar oluşmasına yol açmasıdır. Esasında
üst blefaroplasti insizyonu ile lateral orbital rime rahatlıkla ulaşılabilmekte ve
daha az olası iz ile işlemler gerçekleştirilebilmektedir.
Üst blefaroplasti insizyonunda insizyon üst göz kapağında mevcut olan deri
katlantısına konumlandırılmakta, sonrasında ise orbiküler kasın lifleri arasından
lateral rime doğru derinleşilerek kasa zarar vermeden kemiğe ulaşılmaktadır.
İnsizyonun göz kapağı cildinde konumlandırılması ve göz kapağının lateralindeki
daha kalın yapılı cilde uzamaması tavsiye edilmektedir (21). Üst blefaroplasti
insizyonu ile subsilier insizyonun aynı hastada kullanıldığı durumlarda her iki
insizyonun lateral uzantıları arasında kalan cilt flebinin vertikal yüksekliğinin
10 mm’den geniş olması flebin perfüzyonu açısından önem taşımaktadır (Şekil
5). Üstelik kimi hastalarda bu flebin altına plak konulması gerektiği için bu
flebin altı subperiostal planda eleve edilmektedir, bu sebeple bipediküllü flep
haline gelen bu kısmın perfüzyonunun korunması için üst blefaroplasti ve
subsilier insizyon hatlarının lokal anestezi enjeksiyonu öncesinde işaret kalemi
ile işaretlenmesi flep perfüzyonunun korunmasına yardımcı olacaktır.
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Şekil 5. Subsilier ve üst blefaroplasti insizyonları birlikte kullanılacağı
zaman arada kalması gereken cilt flebi kalınlığını gösteren şekil.
Subsilier insizyonun en önemli olası komplikasyonu ektropiyondur (22-24).
Ektropiyonun önlenmesi için orbiküler kasın pretarsal kısmının korunması
önerilmektedir. Ektropiyonun önlenmesinde cerrahi teknik olarak birçok uygun
teknik mevcut olmakla birlikte yazarın tercih ettiği teknik şu şekildedir: 5/0 ipek
dikiş ile alt ters askı dikişi konulması sonrasında gerginleşen alt göz kapağında
subsilier hatta, deri ile orbiküler kas arası plana uzun uçlu 27 G iğne ucu ile
lokal anestezi infiltrasyonu yapılır. Lateralde açılan cilt insizyonu sonrasında,
keskin ve düz uçlu bir diseksiyon makası ile subsilier hat ve subsilier hattın 4
mm kaudalindeki bir hat arasında (bu hat “kaudal hat” olarak adlandırılacaktır)
kalan kısımda deri ve orbiküler kas birbirinden ayrılır ve sonrasında subsilier
hatta sadece cilt insize edilir. Cilt insizyonu keskinliği uygun olan bir makas ile
yapılabilir. Böylelikle Kaudal hat seviyesinde kadar sadece cilt flebi kaldırılmış
olur. Kaudal hat seviyesinde orbiküler kas insize edilir ve preseptal planda
muskulokutan flep inferiora doğru eleve edilerek alt rime ulaşılır. Alt rimin
anteriorunda, yaklaşık 2 mm inferiorda sub-orbicularis oculi fat (SOOF) yapısı
bozulmadan periost insize edilir ve ameliyat bitiminde periost yeniden sütüre
edilerek konulmuş olan plağın üzeri örtülür.
Zigoma kırıklarında kullanılan bir diğer önemli insizyon ise
transkonjunktival insizyondur. Transkonjuktival insizyonda hem penetran
yaralanmaların önüne geçmek için, hem de çelik cerrahi aletlerin monopolar
koter ile istemsiz teması sonucu oluşabilecek akım atlamalarına bağlı olarak
oluşabilecek kornea yaralanmalarının önüne geçebilmek için kornea koruyucu
kullanımı önem taşımaktadır. Kornea koruyucu yerleştirilmesi sonrasında
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mukozanın subtarsal kısmında açılan insizyon ile preseptal yahut postseptal
planda kaudale inilerek alt orbital rime, orbita tabanına yahut alt orbital yağ
yastıkçıklarına ulaşım mümkündür. Ancak transkonjuktival insizyon alt
blefaroplasti için uygun bir girişim yöntemi iken, orbita taban kırıkları onarımı
gibi tekniklerde yeterli ekspojur sağlayamadığı için yoğun ekartasyona bağlı alt
kapak laserasyonları oluşabilmekte, kimi zamanlarda alt kapak laserasyonları
medialde olup lakrimal kanalikülü de içine alan segmentlerde laserasyonlarına
sebep olabilmektedir. Bu komplikasyonun önlenmesi için transkonjunktival
insizyon orbita tabanına yapılacak girişimlerde kullanıldığında, lateral kantoliz
ile kombine edilmesi önerilmektedir (25, 26).
Intraoral vestibuler insizyonlar (Keen insizyonu) ile ilgili komplikasyonlar
üst çene için zigoma ve maksilla kırıklarını ilgilendirmektedir. Üst vestibüler
insizyon açılırken, özellikle de insizyonun posteriora doğru uzaması söz konusu
ise, parotis bezinin duktusu olan Stensen kanalının oral mukozaya açıldığı
papillanın yaralanması söz konusu olabilmektedir. 2. Molar diş seviyesinde
bulunan papillanın, preoperatif lokal anestezik ilacın submukozal enjeksiyonu
öncesinde metilen mavisi yahut işaret kalemi ile işaretlenmesiyle duktusun
yaralanması ihtimalinin önüne geçilebilir. Lokal anestezik enjeksiyonu
sonrasında mukozada beyazlaşma şeklinde renk değişiklikleri olabildiği için,
enjeksiyondan önce işaretleme önem kazanmaktadır. Mukozal insizyonun
posteriora doğru uzatılması ihtiyacı oluştuğunda ise, işaretli alan ile gingiva
arasından insizyonun uzatılmasıyla duktusun yaralanması önlenebilir. Fleplerin
elevasyonu esnasında infraorbital sinirin yaralanması söz konusu olabilmektedir.
Supraorbital sinir, infraorbital sinir ve mental sinirin aynı vertikal hat üzerinde
olduğu göz önüne alındığında (27), sinirin çıktığı alan yakınlarında subperiostal
elevasyonun dikkatli yapılması ile sinir yaralanmasının önüne geçilebilir. Sinir
yaralanması beraberinde üst dudak ve alt göz kapağı arasında kalan kısımda
hipoestezi ile sonuçlanmaktadır. Operasyon bitiminde vestibüler insizyonun
kapatılma şekli de önem arz etmektedir. Mukozal insizyonların kapatılmasında
her ne kadar su geçirmez tekniğin kullanılması önerilse de bu durum sıklıkla
mandibula kırıkları için kullanılan alt vestibüler insizyonların kapatılmasında
önem taşır çünkü yerçekimi etkisi ile özellikle de sulu sıvı beslenme verilmiş
olan hastalarda, tükürük, katı ve sıvı besin artıkları sütürasyon hattını geçip
mandibular kemiğe ulaşıp birikim yapabilmekte ve çeşitli enfeksiyonlara yol
açabilmektedir. Oysaki üst vestibüler insizyonlar kranial yönde yerleşimli
oldukları için bu ihtimal düşüktür ve buna ek olarak zigoma ve maksilla
kırıklarında eleve edilen yüzey alanının daha geniş olması ve daha yüksek
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düzeyde kas içeriği sebebiyle kanama/hematom ihtimali daha yüksek olmaktadır.
Bu sebeple üst vestibüler insizyon sütürasyonlarının tam olarak su geçirmez
şekilde yapılması sonrasında maksiller alanda hematom ihtimali artmaktadır.
Bu sebeple, drenaj için üst vestibüler insizyon hattının aralıklı sütüre edilmesi
su geçirmez onarıma göre daha üstün kabul edilebilir.
İnsizyonlardan sonra zigoma kırıklarının onarımlarının komplikasyonlarına
geldiğimizde ise, en önemli komplikasyonlar zigomanın uzaysal olarak
doğru konumlandırılamaması ile ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer
zigomatik kırık hatlarının redüksiyonları tam yapılamaz ise, kırık hatlarında
basamaklanmalar meydana gelebilmektedir. Ancak esas sorun, kırık hatlarının
redükte edilmeye odaklanılıp zigoma gövdesinin anatomik konumuna
getirilememesi sonrasında meydana gelmektedir. Zigoma gövdesi yüzün
transvers genişliğinin sağlanmasında ve anteroposterior (sagittal) yönde
yüzün projeksiyonunun sağlanmasında görev almaktadır. Bu sebeple, zigoma
gövdesinin doğru konumlandırılamaması halinde, her ne kadar kırık iyileşmesi
tam olsa da, yüzün şeklinde simetri bozuklukları meydana gelebilmektedir.
Buna ek olarak, travma ve operasyona bağlı olarak mevcut olan ödem bu
tabloyu gizlemekte, sonuçlar geç dönemde ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple,
ameliyat esnasında bu parametrenin hesaba katılması son derece yüksek önem
taşımaktadır.
Zigoma kırıklarında gövdenin yer değiştirmesi sıklıkla mediale yahut laterale
rotasyon şeklinde yahut içeri/derine impakte olma şeklinde olabilmektedir. İçeri
impakte olmuş bir zigoma gövdesinin dışarı doğru çıkartılması yahut laterale
dönmüş bir zigoma gövdesinin mediale doğru çevrilerek preoperatif anatomik
konumuna getirilmesi gerekmektedir. Bunun için kırıkların redüksiyonu
yeterli gibi gözükse de gillies insizyonu ile girilerek zigoma gövdesinin eleve
edilmesi yahut mediale çevrilmesi mümkündür ve uygun olacaktır. Tripod
bir kırığa ek olarak zigoma arkusunda da kırık olması halinde tetrapod bir
kırıktan bahsedilebilir (28). Zigoma arkusunun sağlam olduğu durumlarda,
her ne kadar zigoma gövdesinde içeri impakte olma yahut rotasyon gibi çeşitli
konumlanma problemleri mevcut olabilse de zigoma arkusu gövdeyi büyük
oranda anatomik konuma yakın bir yerde sabit tutabilecektir. Ancak bir tetrapod
kırık durumunda zigoma gövdesini anatomik pozisyonunda tutan herhangi bir
kuvvet kalmamaktadır. Bu durum belirgin düzeyde hareketli bir zigomaya sebep
olabilir. Masseter kasının insersiyo noktası zigoma gövdesinde olduğu için,
arkus desteğini yitirmiş bir zigoma gövdesinin kaudale doğru yer değiştirmesi
de söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, “aşağı çökmüş” bir zigoma

114   AĞIZ VE BAŞ-BOYUN BÖLGESİ CERRAHİLERİNDE KOMPLİKASYONLAR

gövdesini subsilier, dingman, üst blefaroplasti gibi kaudal insizyonlar ile
yukarı çekmek operatif pratikte çok mümkün olamamaktadır. Bu sebeple, ağız
içinden açılan ve normale oranla daha distal (posterior) yerleşimli üst vestibüler
insizyon ile zigoma gövdesine alttan ulaşıp yukarı doğru ittirme manevrası
eşliğinde kırıkların onarılması önem arz etmektedir. Eğer zigoma gövdesini
yukarı doğru ittirme esnasında direnç ile karşılaşılırsa masseter kas origosunun
serbestlenmesi zigoma gövdesinin kaldırılmasına yardımcı olabilmektedir.
Çünkü masseter kasının origosu zigoma gövdesinde, insersiyosu mandibula
angulusunda konumludur (29) ve tamamen desteksiz kalmış bir zigomayı aşağı
doğru çekebilir. Tüm zigoma kırığı onarım ameliyatlarından sonra operasyon
içerisindeyken hastanın baş ucuna geçip bimanuel muayene ile her iki zigoma
gövdesini palpe edip projeksiyonlarını kontrol etmek oldukça önemlidir.
3.3 Orbita Taban Kırıkları
Orbita taban kırıkları, diğer adıyla “blow-out” kırıkları, sık karşılaşılan yüz
kırıkları arasındadır. Orbita taban kırıklarına iki olası ulaşım yolu söz konusudur.
Bunlardan ilki subsilier insizyon, diğeri transkonjunktival insizyondur. Yukarıda
zigoma kırıkları başlığı altındaki insizyon yaklaşımları orbita tabanı kırıkları için
benzer şekilde kullanılabilir. Ancak hatırlatılmalıdır ki, transkonjunktival yolla
orbita tabanı onarılmak istendiğinde, lateral kantoliz yapılmaz ise ekartasyona
bağlı inferior tarsusun lasere olma ihtimali yahut kanaliküler sistemin yaralanma
ihtimali mevcuttur (30).
Orbita taban kırıkları ile ilgili önemli akut komplikasyonlar arasında
retroorbital hematom, superior orbital fissür sendromu ve orbital apex sendromu
yer almaktadır. Ancak bu durumlar tanı ile ilgili olduğu için preoperatif
komplikasyonlar başlığı altında bahsedilmiştir.
Orbita taban kırıkları ile ilgili bir diğer olası komplikasyon ise taban
onarımında kullanılan materyal ile ilgilidir. Sıklıkla kullanılan mateyaller
kortikal kemik grefti, “porous polyetylene” implantlar (Medpor ®) ve titanyum
mesh’lerdir. Titanyum meshlerin anterior kenarında mesh’in alt orbital kemik
rim anterior yüzüne mikro vida ile tespit edilmesine olanak sağlayan delikler
bulunmaktadır. Normalde titanyum mesh yerine adapte edildikten sonra, vida
konulacak bu deliklerin alt rime tam adapte edilmemesi halinde (vidalandığında
yerine oturacaktır mantığı ile yaklaşıldığında), vidalanma sonrasında titanum
mesh’in posterior ucunun kranial yönde (orbita içerisine doğru) havaya
kalkması söz konusu olmaktadır. Bu durumda “blow-out” durumu postoperatif
dönemde “blow-in” durumuna dönebilmekte ve hatta kranial yönde distopiye
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yol açabilmektedir. Orbita taban kırıklarının onarımlarında titanyum mesh
kullanıldığında postoperatif dönemde sagittal planda BT kesitlerin incelenmesi
ile bu durum anlaşılabilir.
Orbita kırıkları nazoorbitoethmoidal (NOE) bölge kırıkları ile birlikte
de olabilmektedir. Klinik yaklaşımda, eğer orbita taban kırığı ile birlikte nazal
fraktür de mevcut ise, NOE kırığından şüphelenilmelidir. Göz kapağının medial
kantusunu taşıyan segmentin de kırığa dahil olması söz konusu olduğu için,
orbita taban kırığına eşlik eden nazal kemik kırğı varlığında medial kantusda
laterale doğru patolojik hareketin varlığı intraoperatif olarak da mutlaka yeniden
kontrol edilmelidir.
3.4 Maksilla Kırıkları
Maksillanın Le Fort kırıklarının izole olduğu vakalar ile ilgili bilgiler bu başlık
altında aktarılacaktır. Mandibula gibi diğer kemikler ile birlikte olan durumlar
panfasial kırıklar başlığı altında aktarılacaktır.
Maksilla kırıklarında sıklıkla üst vestibuler mukozal insizyon tercih
edilmektedir. Stensen kanalı orifisi yaralanması, infraorbital sinir yaralanması
gibi durumlar zigoma kırıklarında anlatılan komplikasyonlar ile benzerlik taşır.
Maksillanın içeri impakte olduğu kırıklarda, maksillayı eski yerine
getirmek için impakte olduğu yerden çıkarıp anatomik konumuna redükte
etmek gerekmektedir. Ancak kimi zamanlarda kemik yüzeyler, özellikle
posterior maksiller segmentler yahut palatin segmentler kemik fragmanlara
takılmakta ve maksillanın yerinden çıkması zor olmaktadır. Bu gibi durumlarda
Rowe “disimpaction” forseps yahut Hayton-Williams forseps kullanımı
gerekebilmektedir (21). Rowe forsepsi ile maksillanın posterior segmentinin
kaudale doğru çekildikten sonra maksillanın serbestlenip anteriorda anatomik
konumuna getirilmesi mümkün olmaktadır. Ancak damak mukozasının ve nazal
taban mukozasının korunması gerekmektedir.
3.5 Mandibula kırıkları
Mandibula kırıklarına ulaşım için mevcut insizyonlar preaurikular insizyon,
pretragal insizyon, retromandibular insizyon, risdon insizyonu ve alt
gingivobukkal sulkus insizyonudur (alt vestibüler insizyon).
Preaurikular insizyon preaurikuler alandan başlayıp kranialde temporal
bölgeye uzanım gösterip çoğu zaman temporal alanda anteriora doğru döner.
Bu sayede insizyon hattının anteriorunda kalan kısım flep olarak anteriora
yatırılabilir ve bu sayede cerrahi ekartasyona bağlı fasial sinirin frontal dal
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(metnin devamında fasial sinirin dalları frontal sinir, marjinal mandibular sinir
şeklinde kısaltılarak kullanılacaktır) hasarları önlenebilir. Bu insizyonun seyri
frontal sinirin trasesinin üzerinden geçebildiği için az önce bahsedilmiş olan
flebin elevasyonun frontal sinirin anatomik planına göre bir derin planından
yapılması gerekmektedir. Bunun için zigoma arkusunun en az 2 cm kranialinde
derin temporal fasya insize edilir, temporal yağ yastıkçığı üzerinde (temporal
yağ yastıkçığı ve derin temporal fasyanın yüzeyel yaprağı arasında) kaudale
doğru gidilerek zigoma arkusunun kranial yüzüne düşülür ve arkusun lateral
yüzü deperioste edilerek sinirin flepte kalması sağlanır. Frontal sinir SMAS
içi seyrederken periosta çok yakın komşulukla (31) ve sıklıkla birden fazla
dal halinde zigomatik arkusu çaprazladığı için (32) deperioste etme işlemi
esnasında sinirin korunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu insizyonla
Temporomandibular ekleme, kondil başına yahut yüksek subkondiler bölgeye
ulaşım sağlanabilir.
Pretragal insizyon, preaurikular insizyonun bir modifikasyonudur. Yüksek
subkondiler bölgeye ulaşım gerektiğinde kullanılabilir. Kulak helikal riminin
temporal cilde bağlandığı nokta ile kulak lobülü arasında konumlandırılır. Frontal
sinirin posteriorundan derinleşme amaçlanır, ancak frontal sinir diseksiyon
esnasında cerrahın karşısına çıkabilir. Buna ek olarak superficial temporal arterin
(STA) parotis derin lobundan çıkıp yüzeyelleştiği bölge burası olduğu için ve
STA’nın parotise verdiği arteryel bağlantılar bu bölgede olduğu için özellikle parotis
içindeki diseksiyonun incelikle yapılması, arterlerin bağlanması gerekmektedir.
Can sıkıcı kanamalar bu bölgede sıklıkla oluşmakta ve bu kanamaların
körlemesine koterize edilmesi esnasında frontal sinir hasarı oluşabilmektedir. Bu
sebeple kanamalara müsaade etmeyecek şekilde diseksiyonun titizlikle yapılması
gerekmektedir. Mandibulanın kondiler bölgesi bu insizyon esnasında tahmin
edilenden daha derinde çıkabilmekte ve bu durum cerrah üzerinde diseksiyon
esnasında stres yaratabilmektedir. Diseksiyonun derinleştikçe daha dar bir alana
sıkışması olası olmakta, bu durum ekartasyonun sertleşmesine ve frontal sinir
üzerinde baskının artmasına yol açabilmektedir. Bu sebeple insizyonun çok kısa
planlanmaması, derin dokulardaki diseksiyon sahasının daraltılmaması frontal
sinirin traksiyon hasarını önlemek için gerekli olabilir.
Retromandibular insizyon kulak lobülü inferiorunda ve mandibula ramusu
posterior kenarının daha posteriorunda konumlandırılır. Platisma kasının
mevcut olmadığı bu alanda cerrahi olarak katların geçilip parotis fasyası
üzerine düşüldükten sonra cilt flebi anteriora doğru ihtiyaca göre bir miktar
eleve edilebilir ve kırığın yerine göre istenen yerde parotis fasyası insize edilip
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parotis içi diseksiyon ile kırığa ulaşılabilir. İnsize edilen parotis fasyasının
her iki tarafına birer adet işaret dikişi koymak önem arz eder. Aynı insizyon
ile retroparotid bölgeden marjinal mandibular dal posteriorundan, transparotid
yol ile marjinal mandibular dal ile zigomatik dallar arasından veya zigomatik
dallar ile bukkal dallar arasından geçiş mümkündür. Diseksiyon esnasında
sıklıkla fasial sinirin dalları ile karşılaşılır. Titiz bir diseksiyon ile fasial sinirin
dalları transekte edilmeden kemiğe ulaşılabilir. Ancak çıplaklaşmış sinir
dallarının koter hasarına ve uzun süreli ekartasyona bağlı zedelenme ihtimali
mevcuttur. Ameliyat sonrasında fasial sinir nöropraksilerine beklenenden daha
sık rastlanabilir. Transparotid tüm yaklaşımlarda insizyon esnasında işaret dikişi
konulmuş olan parotis fasyası/kapsülünün su geçirmez şekilde sütüre edilmesi
önemlidir aksi halde tükürük fistülleri oluşabilmektedir (33, 34).
Bu alanda postoperatif geç komplikasyonlardan birisi de Frey sendromudur.
Frey sendromunda auriculotemporal sinirin sempatik ve parasempatik liflerinin
hasarlanması sonrasında zaman içerisinde gelişen aberan spontan koaptasyon
neticesinde normalde parotis bezini innerve eden parasempatik sinirlerin cilde
giden sempatik sinirleri uyarması sonucunda oluşabilir (35). Bu durumda parotis
bezi içerisine botox uygulamasını da içeren bir çok farklı yöntem uygulamak
gerekebilir (36).
Risdon insizyonu mandibula korpusunun posterior (distal) yarısında
konumlu bir cilt insizyonudur. Marjinal mandibular sinirin kaudalinden
geçildiği için, bu insizyon mandibula korpusu alt riminin 2-3 cm kaudalinde
konumlandırılır (37). Cilt altı ve platisma geçildikten sonra boyun “investing”
fasyasının güvenli bir alandan geçilmesi gerektiği için, submandibuler bez alt
sınırına düşülür ve burada istenirse kapsül altında istenirse kapsül yüzeyelinde
kraniale doğru çıkılır. Ancak kapsül altı planın daha güvenli olduğu ve kraniale
doğru flep elevasyonu yapıldığında koter kullanılmaması bilinmelidir. Eğer fasial
ven ile karşılaşılırsa ven bağlanıp derininden kraniale gidilebilir. Sonrasında da
pterygomasseterik sling insize edilerek kemik yapıya ulaşılır.
Rizdon insizyonunda kullanılabilecek bir diğer rota ise flebin platisma
altı planda ve investing fasya üzeri planda eleve edilmesidir ancak marjinal
mandibular sinirin zemine çok yakın olması sebebiyle ve koterden kolaylıkla
etkilenebilmesi sebebi ile koter kullanılmaması ve zeminde sinirin olduğunun
akılda tutulması önem taşımaktadır. Sinir ile karşılaşıldığında, investing fasya
sinirin kaudalinden insize edilir ve investing fasya altı planda kraniale doğru
çıkılır. Bu yolun daha deneyimli hekimler tarafından tercih edilmesi tavsiye
edilir. Risdon insizyonu sonrasında pterygomasseterik slingin onarılması
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gerekmektedir, aksi halde masseter kası zaman içerisinde kontrakte olup
angulus seviyesinde incelme, preaurikular/parotid alanda cilt altında kalınlık
artışı şeklinde klinik görünüme yol açabilir (38).
Mandibula kırıklarının eksplore edilmesi sonrasında önemli olan
normoklüzyonun sağlanması ve plak-vida ile internal fiksasyonun
normoklüzyondayken yapılması gerekliliğidir. Birden fazla kırığın olduğu
durumlarda önce bir kırığın eksplore edilip plaklanması sonrasında diğer
kırığa geçilmesi halinde oklüzyon bozulabilmektedir. Bu sebeple, öncelikle
tüm kırıkların eksplore edilmesi, sonrasında mobilize edilip kallus dokularının
temizlenmesi, sonrasında dilenen yöntemle normokklüzyonun sağlanması ve
kırıkların plak vidalar ile tespit edilmesi gerekmektedir.
Seçilecek plağın mandibulaya postoperatif dönemde yüklenecek ve
aslında azımsanmaması gereken kuvvetleri yenebilmesi ve stabil şekilde kırık
hattını immobil tutabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple kırık hatlarının deplase
olması, birden fazla kırık varlığı, kırık segmentlerin mobilize halde olması gibi
kötü prognostik faktörlerin olması durumunda plağın delik sayısında artırımı
yahut rekonstrüksiyon plağı gibi daha sert bir plak seçimi önem kazanmaktadır
(39). ARİF operasyonu sonrasında her ne kadar kırık hatları klinik olarak
immobil görünse de eğer mevcut plaklar kolay bükülebilmeye yol açan alaşım
oranlarında yapıldıysa (“malleable” ise) postoperatif dönemde kırık hattının
mikro ortamı için gerekli immobilizasyon sağlanamayacağı için konsolidasyon
dönemi sağlanana kadar posteroperatif dönemde bir hafta, hatta eğilimler gereği
iki hafta intermaksiller fiksasyon ve sulu sıvı beslenme olası non-union’ların
önüne geçebilir.
Bir diğer önemli teknik hata ise internal fiksasyonda kullanılan vidaların
gevşek (“loose”) bırakılmasıdır. Diğer vidaların sıkılaşması durumunda loose
kalmış bir vidanın sorun yaratmadan yerinde plağın sabitlenmesine yardımcı
olabileceği fikri her ne kadar mantıklı dursa da titanyum bazlı metalik
implantların vücut tarafından kabulü aşamasının yüzeyde koruyucu bir
mikro-oksitlenme sonrasında osteoentegrasyon süreçlerinden geçtiği (40) ve
osteoentegrasyonun immobilizasyona bağlı olduğu akılda tutulduğunda, mobil
bir vidanın osteoentegre olamayacağı, kronik bir inflamasyonun tetikleneceği ve
buna bağlı akıntıların oluşabileceği akılda tutulmalıdır.
Oklüzyonda kırıkların tespit edilmesi esnasında mandibulanın arka/
lingual korteksinin de temaslanması için plağın normalden daha fazla bükülmesi
(“over-bent”) önerilmektedir (41). Ancak daha önceden de yazılmış olduğu
gibi normalden daha yumuşak (“malleable”) plaklar söz konusu olduğunda,
fazla bükülseler dahi arka korteksi kapatacak gücün uygulanması çok kolay
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görülmemektedir. Oklüzyon bozukluğu mandibula kırıklarının önemli
komplikasyonları arasındadır. Bu sebeple özellikle kompresyon hattına konan
plakların güçlü plaklar olması daha iyi oklüzyon ve daha fazla kemik yüzeyinin
oluşmasına yardımcı olacağı düşünülür.
Mandibula kırıkları ile ilgili diğer komplikasyonlar insizyon hattının
kapatılması ile ilgilidir. İntraoral vestibuler insizyonlar çok sıkı sütüre edildiğinde
mukozal dolaşım bozukluğu ve dehisensler ile karşılaşılmaktadır. Buna ek olarak
postoperatif dönemde insizyon bakımının yeterli yapılmaması durumunda da
insizyon hattında dehisens olabilmektedir. Dehisense yol açabilecek bir diğer
olası materyal ise tükürük olarak karşımıza çıkar. Sütürasyon hattında daimi
tükürük birikimi dehisense yol açabilmektedir. Özellikle çene altında cilt
laserasyonu olan ve intraoral vestibüler yol (gingivobukkal sulkus mukoza
insizyonu) ile mandibula kırığı onarım ameliyatı yapılan hastalarda ameliyat
sonrası dönemde ağız içi sütür hattında dehisens olması halinde orokutan
tükürük fistüllerinin gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Bu sebeple, özellikle cilt
laserasyonu da mevcut olan hastalarda yahut vertikal olarak benzer seviyelerde
hem ağız içi hem de cilt insizyonun birlikte kullanıldığı hastalarda dıştan baskılı
pansuman ile gingivobukkal sulkusta tükürük yahut besin birikiminin önüne
geçilmesinin önemli olduğu bilinmelidir.
Mandibulanın TME içi kırıkları önem arz etmektedir. Bu hastalarda eklem
içi kanamalara (42) veya kemik parçaların avasküler nekrozuna (43) bağlı
olarak ankiloz gelişme ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple, eklem içi kırıklarda
üç hafta IMF’de iyileşmeyi takiben erken hareket ve steroid enjeksiyonları (44)
sonrasında fizyoterapi ile takip önem arz etmektedir.
3.6 Panfasial Kırıklar
Her ne kadar panfasial kırık terimi yüzün alt, orta ve üst 1/3’lük kısımlarının
tamamında kırık olması halinde kullanılan adlandırma olsa da, bu bölgelerin
en azından ikisinde kırık olması halinde de kullanılabilir (21, 45). Nispeten az
sayıda karşılaşıldığı için komplikasyonları hakkında klinik tecrübeler kısıtlıdır.
Panfasial kırıkların ameliyat içerisindeki onarımlarının sıralamasında yukarıdan
aşağıya, dışarıdan içeriye, aşağıdan yukarı gibi birçok farklı cerrahi yaklaşım
çeşitleri mevcuttur.
Birçok serbest kemik fragmandan oluşan panfasial kırıkların cerrahi
tedavilerinde strateji, mobil bir kemik segmenti sağlam bir kemiğe fikse edip
sağlam bir segment haline getirmektir. Tüm fragmanlar bu şekilde tespit edilerek
adım adım ilerlenir ve tüm yapılar anatomik konumuna getirilerek redüksiyon
sağlanır (Şekil 6).

120   AĞIZ VE BAŞ-BOYUN BÖLGESİ CERRAHİLERİNDE KOMPLİKASYONLAR

Şekil 6. Panfasial kırık mevcut olan bir hastanın 3 boyutlu tomografi
görüntüleri. A: Preoperatif görünüm, B: Postoperatif 6. ay görünümü.
Teoride akla yatkın görünen ve pratikte uygulanagelen bu yöntemin bir takım
sorunlara açık olduğunun bilinmesi gereklidir. Cerrah tarafından kemiklerin
yalnızca eksternal kortekslerinin görülebilmesi sebebi ile arka kortekslerin
hesaba katılmadan yapılan onarımlarda mobil kemik segmentin posterior
korteksi sağlam kemiğin posterior korteksine normalden yaklaşık 10-15 derece
açılı olarak tespit edilebilir ve bu ameliyat esnasında fark edilemeyebilir. Bu
gibi durumlarda, örneğin yukarıdan aşağıya yaklaşımda, ilk kemik segmentin
inferior ucunda yaklaşık 1 mm’lik hatalı yahut açılı pozisyonlama, bu segmente
bina edilegelen diğer segmentlerin en sonunda yaklaşık 1 cm’lik hatalı
pozisyonlamaya sebep olabilir.
Panfasial kırıklarda özellikle yüzün projeksiyonunun tam sağlanamadığı,
orta yüzün içeri impakte kaldığı suboptimal redüksiyonlara sık rastlanmaktadır.
Bu durum ile karşılaşılmasının en temel sebebi, bu durumun geliştiğinin
ameliyat esnasında fark edilememesidir. İçeri impakte bir orta yüze sıklıkla
fasial genişleme eşlik etmektedir. Bu komplikasyonun nasıl gerçekleştiğini
anlayabilmek için altta yatan ve panfasial kırıklara sık eşlik eden kemik kırık
çeşitlerinden bahsetmek yerinde olacaktır.
Bir Le Fort III kırık varlığında, alt ve lateral orbital rimlerden geçen
kırıklar mevcut olduğu için ve yüksek bir güç iletimi de söz konusu olduğu
için, zigoma gövdesi sıklıkla içeri impakte olur. İçeri impakte olmuş maksillanın
itmesine bağlı olarak, zigoma gövdesindeki bu impaksiyona, zigomanın mediale
rotasyonu da eşlik edebilir. Eğer zigoma gövdesinde mediale bir rotasyon söz
konusu ise, bu, zigoma arkında kırık ile prezente olabilir, ancak eğer zigoma
arkında kırık yoksa, zigoma arkında laterale doğru bir esneme olabilir. Zigoma
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arkusundaki bu esneme iki taraflı olabileceği için preoperatif BT’de karşı
tarafla kıyaslama imkânı ortadan kalkabilir. Bu durumda kırık olmadığı için, bu
esneme hesaba katılmaz ise hem operasyon esnasında zigoma gövdesi yanlış
konumlandırılabilir hem de yüzün orta 1/3’ünde ameliyattan sonra genişlemeye
yol açabilir. Frontal sinüsün de kırıldığı ve bikoronal insizyonun kullanıldığı
vakalara zigoma arkusuna üstten ulaşmak mümkündür. Ancak bikoronal
insizyon kullanılmadıysa ve zigoma arkusunda kırık olmadan laterale esneme
olduysa, zigoma gövdesinin anatomik konumuna redükte edilirken, zigoma
arkusuna dıştan bası yapmak faydalı olabilir.
Le fort III kırıklarında yukarıdan aşağıya yaklaşımlarda, lateral rim
redükte edildikten sonra, lateral orbital yüzde deperioste edilme işlemi
sonrasında sfenoid kemik ala majörü ile zigoma gövdesi arasındaki kırık hattının
konumlanmasından redüksiyonun yeterliliği ve zigoma gövdesinin doğru
konumlandırılıp konumlandırılmadığı anlaşılabilir ve burası kontrol edilmelidir.
Zigoma gövdesinin redükte edilmesi sonrasında cilt üzerinden bimanuel
muayene ile her iki zigoma gövdesinin projeksiyonu kontrol edilmelidir.
Panfasial kırıklar sıklıkla yüksekten düşme, intihar yahut yüksek enerjili
trafik kazası gibi etiyolojik sebeplerden dolayı oluştuğu için mandibula kırıklarına
da sık rastlanmaktadır. Mandibulada subkondil kırıkları ve anterior bölge
kırıkları panfasial kırıklarda sıklıkla mevcut olur ve alttan yahut anteriordan
kuvvetli bir darbe alındığı için, subkondiler bölge kırıklarda ramusun kondil
boynunun lateraline konumlandığı “medial overriding condyle” tipi kırıklar
oluşabilmektedir (Şekil 7). Bu gibi durumlarda laterale konumlu ramusun da
yüz genişlemesine etkisi olmaktadır.

Şekil 7. Panfasial kırık mevcut olan bir hastanın ameliyat sonrası tomografi
görüntüleri. Simfisiz hattı ARİF ile tedavi edilirken, her iki kondiler bölge
kırıkları için arch bar ile normokklüzyonda takip yoluyla tedavi planlanmıştır.
Her iki taraftaki kondillerin glenoid fossada olmasına rağmen simfizis hattında
lingual kortekste açılanma olduğu ve buna bağlı olarak subkondil/ramusların
lateralde konumlandığına dikkat edilmelidir. A: mandibula simfizis kırığı, B:
sağ taraflı subkondil, C: sol taraflı kondil kırığı.
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Panfasial kırık onarım ameliyatlarının başında normookklüzyonun
sağlanması için arch bar yerleştirilmesi sıklıkla kullanılır ve bu ameliyatlar
yaklaşık 10 saat yahut daha uzun süren yorucu ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda
subkondiler bölge kırıklarında kemik teması varlığında arch bar ile 4-6
hafta arası süre ile non-operatif takip kararı verilebilir. Bu yöntem sıklıkla
kullanılmaktadır. Ancak buna karar verirken iki çok önemli parametrenin dikkate
alınması çok önem taşır. Bunlardan ilki, eğer maksillada orta hatta vertikal bir
kırık da varsa (yani maksilla split olduysa, iki parçalı maksilla varsa), orta yüz
de içeri impakte olduğu için, maksiller alveolar arkta genişleme de mevcut
olacaktır. Bu sebeple, alt çene üst çeneye göre okklüzyona alındığında, hem
mandibula hem de maksillanın alveolar arkuslarında genişlemeye yol açacaktır.
Bu durumda, klinik olarak okklüzyon normal olsa da, eğer postoperatif BT
çekilirse, mandibula posterior kortekste açılanma (tam redükte olmama) ve
ramuslar arası mesafede artışlar gözlenecektir (Şekil 7B ve 7C). Bu durumu
yenmenin bir yolu, arch bar taktıktan sonra plaklama öncesinde simfizisparasimfizis gibi anterior bölge kırıkları redükte edilirken ramuslara dıştan
bası uygulamak olarak karşımıza çıkar. Ancak yine de bu manevraya rağmen
postoperatif BT çekilirse posterior kortekste ayrılma/açılanma ve ramuslar arası
mesafede artış görülebilir. Bunun sebebi ise mandibula anterioruna konan mini
plakların malleable olması durumunda mandibulaya binen yükü yenememesidir.
Bu sebeple, eğer maksilla split olmuşsa (BT’de her zaman görülmeyebilir) ve
subkondiler bölge kırıkları non-operatif olarak arch bar ile takip edilecekse,
dışarı konumlanmış ramuslara dıştan bası uygulanarak simfizial/parasimfizial
bölge kırıkları mandibula posterior korteksi kapatılacak şekilde redükte edilmeli
ve kompresyon hattına rekonstrüksiyon plağı gibi sağlam bir plak konulmalıdır.
Bundan sonra mandibula arkusu rehber alınarak maksilla alveolar genişlemesi
düzeltilir ve mandibula üzerine getirilerek normokklüzyon sağlanır. Bu durumda
fikse bir maksillomandibular ünit elde edilmiş olur. Tüm bu ince hesap gerektiren
ve hesaba katılsa dahi her zaman iyi sonuç alınamayabilen durumların önüne
geçmek için ve dahi mandibula ramus yüksekliğinin de restore edilebilmesi için
panfasial kırıklarda subkondiler bölgenin açık redüksiyon ve internal fiksasyon
ile onarılması ciddi önem taşır. Zaten mandibula subkondiler bölge kırıklarının
cerrahi onarım endikasyonları arasında panfasial kırıklar mevcuttur (Şekil 8).
Bu endikasyonun arka planında yatan durumlar bu şekilde özetlenebilir. Bundan
önce zigoma gövdesi de anatomik konumuna getirilmiş olduğu için, zigomamaksilla arası “buttress”lar plaklanarak operasyon tamamlanır.
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Şekil 8. Subkondil kırığı onarımının yapılmış olduğu bir panfasial kırık. A:
Ameliyat öncesi BT görüntüsü, B: Ameliyat sonrası BT görüntüsü. Mandibula
anterior segmentte alt rimin mini plaklar ile oluşturulması sonrasında
kompresyon hattına rekonstrüksiyon plağı, tension hattına uzun mini plak
konulduğu gözlenmektedir. Maksiller dişler mevcut olmadığı için üst alveol
kırığına arch bar yerine mikro plak konulmuştur.
Panfasial kırıkların onarımlarında bir diğer önemli ve olası komplikasyon
orbital frame/box ölçülerinin değişmesidir (Şekil 8). Panfasial kırıklarda yahut
panfasial kırık olmaksızın, orbitanın alt yahut üst rimlerinde birden fazla kırığın
mevcut olduğu kırıklarda, eğer nazal kemikte yahut maksilla veya frontal
kemiğin nazal process’lerinin dahil olduğu bölgelerde kırıklar varsa, mobil
kemik segmentlerin anatomik konumuna getirilmesi her zaman optimal şekilde
yapılamayabilir. Özellikle panfasial kırıklarda zigoma gövdesini redükte etmeye
çalışırken bir miktar fazla redüksion yapıldığında, zigomanın alt rimi oluşturan
kısmı olağandan daha kranialde konumlanabilir ve buna eklenen tüm alt rim
kemikleri de bu sebeple kranialde konumlandırılmış olabilir. Bu durum orbital
box’un vertikal yükseliğinde azalma olarak karşımıza çıkar. Yani orbital box
küçülebilir (Şekil 9).
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Şekil 9. Sağ tarafta Le fort III, sol tarafta Le fort II kırığının mevcut olduğu
bir panfasial kırık hastasının ameliyat sonrası 3 boyutlu tomografi görüntüleri.
A: postoperatif görüntü, sağ orbital “box”un normale göre küçüldüğüne dikkat
edilmelidir. B: Küçülme oranının gösterilmesi.
Bu durumun bilincinde olarak, orbital rimlerin tümünü oluşturan kemikler
redükte edilip plaklandıktan sonra her iki orbital box’un vertikal yükseklikleri
dışarıdan cetvel ile ölçülür ve eşitliği kontrol edilir. Bu durum 3 boyutlu BT ile
daha kolay anlaşılabildiği için, panfasial kırıklarda ameliyat öncesi ve sonrası
kontrol BT’lerinde 3 boyutlu görüntülerin de kontrol edilmesi önem taşır.
4.

Sonuç

Maksillofasial bölge kırıklarının onarım ameliyatları plastik cerrahlar tarafından
sık yapılan önemli travma ameliyatları arasındadır. Bu ameliyatlar esnasında
oluşabilecek önlenebilir komplikasyonların bilinmesi ameliyat başarılarını
artıracaktır.
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1.

GİRİŞ

R

inoplasti, estetik cerrahi operasyonlarının en yaygın ve en zorlu türlerinden
biridir. Rinoplasti operasyonunun türü ırklar arasında değişmektedir.
Özellikle Batı ülkelerinde, burun yapısında kemer bulunan hastaların
bu burun profilleri nedeniyle estetik rinoplasti operasyonları için başvurmaları
oldukça yaygındır. Burunda burun sırtının düzeltilmesi amacıyla yapılan birçok
sayıda ameliyat tekniği vardır. Geleneksel burun kemeri rezeksiyon tekniği
kemikli veya kıkırdaklı kemerin amputasyonuna dayanır. Bu teknikte; burun sırtı
kemiği veya kıkırdak dışarı alınır, kemerli kısım kemiğin üst kısmından kırılarak
ya da törpülenerek ayrılır. Dorsal çıkıntının düzeltilmesi genellikle Kafkas
ırkına sahip hastalar arasında yaygındır. Dorsal hump rezeksiyonu geleneksel
olarak dorsal burun kemiği ve kıkırdağının çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Bu
uygulama, doğal olarak burun sırtı anatomik yapısının bozulmasına neden olur.
Şu anda, burun yapısının bütününü korunmasına olanak veren burun dorsum
koruma teknikleri oldukça popülerdir. Dorsal koruyucu rinoplastinin tarihi 19.
yüzyılın sonlarına ve 20.yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır ve Goodale
tarafından tanımlanmıştır. Daha sonra Cottle ve arkadaşları kemik ve kıkırdaklı
hump korunması ve sabitlenmesi ile nazal dorsum devamlılığına izin veren
aşağı itme tekniğini tanımladılar. Bu teknik, burunda dorsumun korunmasına
ve orta noktasındaki kemik ve kıkırdak sırtın sabitlenmesine olanak sağladı.
Daha sonra tanımlanan Letdown (LD- düşürme) tekniği ise, dünya genelinde
özellikle hafif kemerli burun yapısının normal bir görünüme kavuşturulması
129
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amacıyla uygulanan bir teknik olarak önem kazandı. Bu tekniği önemli yapan,
cerrahi işlem esnasında burun sırtı kemiğinin doğal yapısı bozulmadan, burun
kemiğinin yan duvarlarından kemik çıkarılarak, burun sırtı kemiği katmanlar
şeklinde aşağı düşürülmesidir. Bu uygulamayı önemli ve farklı kılan ise burun
sırtının doğallığı bozulmadan istenilen görüntünün elde edilmiş olmasıdır.
Let down yönteminde, septal kıkırdağın ve kemik septumun yeterli şekilde
çıkarılarak burun ve frontal osteotomi kullanılır ve burun şekillendirilir.
Genellikle burun sırtının düzeltilmesi amacıyla yapılan burun ameliyatlarında;
burun sırt koruma tekniklerinden Let down ve push down teknikleri günümüzde
plastik ve estetik cerrahlar tarafından gerekenden çok daha az kullanılmaktadır.
Geleneksel rinoplasti yönteminde dorsum yok edilebileceğinden, ek olarak
greftlere veya fleplere ihtiyaç olabilmekte ve bu sayede estetik kontüru ve
doğal görünümü bozabilmektedir. Dahası, eyer burun deformasyonu, V
deformasyonu ve asimetri gibi komplikasyonlar da görülebilmektedir. Bu
komplikasyonları gözden geçirmek zordur ve düzeltilmeleri için kıkırdak grefti
gerekir. Let down teknikte bu komplikasyonlar görülmemekle birlikte; en
yaygın görülen komplikasyon burun sırtındaki çıkıntının tekrar nüksetmesidir
ki, bu komplikasyon, kıkırdağın bir şerit olarak rezeksiyonu ile kolayca
çözülebilmektedir. Rinoplasti operasyonları için çeşitli teknikler tanımlanmış
olsa da burunların farklı anatomilere ve düzeltilmesi gereken farklı sorunlara
sahip olduğunu göz önünde bulundurmak oldukça önemlidir. Push down veya
let down gibi dorsal alanı koruyucu rinoplasti teknikleri (DP); birincil vakalarla
ve orta derecede burun kemeri olan hastalarda kullanılmasından dolayı sınırlı
tekniklerdir. Bununla birlikte, bir hasta daha önce bir DP tekniklerinden birini
içeren bir ameliyat geçirmişse, benzer tekniklerin kullanıldığı ikincil bir prosedür
gerekli olabilmektedir. Gergin burunlu veya kıkırdak ağırlıklı ve daha kısa burun
kemikleri olan hastalar push down veya let down gibi dorsal alanı koruyucu
rinoplasti teknikleri ameliyatı için iyi adaylar olarak kabul edilmekte; operasyon
sonrası komplikasyon oluşma ihtimali çok daha az görünmektedir. Daha büyük
kemik bileşenli, derin nazo ön açısı veya düzensiz kemik piramidi olanlar ise
Push down veya Let down gibi dorsal alanı koruyucu rinoplasti teknikleri
ameliyatı için zayıf adaylar olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bir radix
greftinin yerleştirilebildiği açık bir yaklaşımda ve ince düzensizliklerin nazikçe
düzeltilmesine izin veren ultrasonik rinoplasti tekniğinin kullanılmasıyla, daha
fazla sayıda hasta Push down veya let down gibi dorsal alanı koruyucu rinoplasti
tekniklerinden faydalanabilir. (1-5)
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2.

Tarihçe

Dorsal nazal yapısının korunması fikri 1899 yılında kulak burun boğaz
uzmanı Goodale tarafından ortaya atılmıştır. Dorsal kemer bir hastanın orijinal
tanımında, nazal kemerin mobilizasyonuna izin vermek için subdorsal kıkırdak
ve lateral osteotomilerin çıkarılmasını tanımladı. Nazal-frontal bileşkenin
dezartikülasyonu üzerine, nazal dorsum alçaltılmış bir septum üzerinde duracak
şekilde alçaltıldı, böylece dorsal kemer ortadan kaldırıldı. 1914’te Lothrop,
subdorsal kıkırdak rezeksiyonu, etmoid kemiğin bir kamasının rezeksiyonu,
nazomaksiller sütürde bilateral kemik kama rezeksiyonları ve dorsumun
inmesine izin vermek için radikste bir transvers osteotomiyi tanımladı. Daha
sonra, Fransa’da birkaç cerrah tarafından benzer teknikler uygulandı ve başarılı
sonuçlar elde edildiği bildirildi. 1946’da Cottle, nazal kırıklar durumunda,
nazal kemikleri aşağı kırmaya çalışırken, kıkırdaklı septumun hareketlerine
direndiğini ve premaksillada kıkırdak eksizyonunun yeterli mobilizasyona
izin verdiğini buldu. Bu bulgular, kıkırdaklı septumun etmoid plaktan ayrıldığı
ve maksiller omurgada bir kıkırdak şeridinin rezeksiyonunun dorsumun
inmesine izin verildiği rinoplastiye uygulandı. İlk olarak, nazal kemiklerin
aşağı kırılmasına izin vermek için tek bir lateral osteotomi uygulandı ki bu
teknik bu teknik “Push Down (aşağı itme)” (PD) prosedürü olarak adlandırıldı.
(Goodale’in tekniğine benzer) Cottle, burun kemiklerinin iniş miktarının, alt
konkanın burnun yan duvarına kemik eki ile sınırlı olduğunu tespit etti. Birkaç
cerrah tarafından (Lothrop’un tekniğine benzer şekilde) bu sorunun üstesinden
gelmenin bir yolu olarak kemiğin çıkarılmasıyla çift lateral osteotomiler
önerildi. Bu tekniğe de Let Down prosedürü denildi. 1989’da Gola, subdorsal
bölgede septal kıkırdağın rezeke edildiği kapalı bir çatı rinoplastisini tanımladı.
(Goodale’e benzer ve Cottle’ın alt septal rezeksiyon tanımından farklı)
2000’lerde Saban, ameliyat öncesi dorsumun konfigürasyonuna karşılık gelen
bir kesimi ve istenen dorsumun şekline karşılık gelen alt kesimi tanımlayan
yüksek subdorsal tekniği tanımladı. Dorsal koruma cerrahisinin (PD veya LD)
tanımlarında kemik çıkıntının yönetimi büyük ölçüde tutarlı kalsa da septumun
yönetiminde varyasyonlar geliştirilmiştir. (6)
3.

Dorsal koruyucu rinoplasti

Estetik rinoplasti operasyonlarının temel amacı hastalar için ideal bir burun
profili oluşturmaktır. Bununla birlikte, hastaların ihtiyaçları burun estetiği
açısından değişebilir ve plastik cerrahlar hastalara en uygun yöntemi veya
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yaklaşımı tanımlamanın bir yolunu bulmalıdır. Kafkas ırkına sahip hastalar
arasında Dorsal hump küçültme, yaygın olarak uygulanan bir estetik cerrahidir.
Dorsal hump rezeksiyonu geleneksel olarak dorsal burun kemiği ve kıkırdağının
çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Burunda çıkıntı düzeltme veya giderme işleminde
bu klasik teknik tipik olarak başarılıdır; ancak nazal merkezin alanının bozulması
gibi dezavantajları vardır. Bu bölgenin korunması, dorsal estetik çizgilere ve iç
nazal valvin açıklığının artmasına neden olmaktadır. Son zamanlarda, çıkıntı
azaltma operasyonlarında dorsal alanın korunması daha popüler hale geldi ve
araştırmalar sonucunda burun operasyonları sırasında dorsal koruma tekniklerine
odaklanmasını artırdı.
Dorsal koruyucu rinoplasti, büyük ölçüde Gola ve Saban’ın öncü
çalışmaları sayesinde son zamanlarda uygulanabilirlik kazandı. Geniş klinik
uygulamalarında dorsal rezeksiyona ve orta hump rekonstrüksiyonuna
başvurmadan hem estetik hem de fonksiyonel olarak dorsum redüksiyonunun
etkili bir şekilde düzeltilebileceğini gösterdiler. Bu nedenle, dorsal koruyucu
rinoplasti cerrahisi, nazal dorsal devamlılığın, özellikle dorsal merkezi alanın
ve alttaki kıkırdak kubbenin korunmasını sağladığı için ilk tercih olarak
kullanılmaktadır.
Burunda dorsal alanı koruyarak yapılan rinoplastinin tarihi 19.yüzyılın
sonlarına ve 20.yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Cottle ve arkadaşları
rinoplastide kemik ve kıkırdaklı alanın düzeltilebilecek çıkıntı şeklinde
alanın merkez noktası etrafında korunması ve sabitlenmesi ile nazal dorsum
devamlılığına izin veren push down tekniğini keşfetmişlerdir. Bu tekniğin, en
önemli avantajı üst lateral kıkırdağın (ULC) çökmesini önleyerek dorsal alanı
korumasıdır. Push down tekniği giderek popülerleşmiş ve çeşitli cerrahlar
tarafından ugulanarak zaman içinde başarılı bir şekilde revize edilmiştir. Daha
sonra Drumheller, maksiller kemiklerin frontal asendan süreçlerinden kemikli
kama rezeksiyonlarının eklenmesini içeren let down tekniğini tanımlamıştır. Bu
yöntemde septal kıkırdak ve kemikli septum yeterince çıkarılır ve nazomaksiller
ile frontonazal osteotomiler burnu şekillendirmek için kullanılır. Burun
kemiğinin distal kısmı ve burun kemiğinin orta kısmı maksiller kemikler septal
rezeksiyon ve osteotomiyi takiben değiştirilir. Bir hastada let down tekniğinin
uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek olan cerrah, burun kamburunun
yüksekliğini dikkate alır. Burun sırtındaki çıkıntı veya yükseklik 4 mm`den az
ise, push down tekniği tercih edilirken, 4 mm`den büyük olduğunda ise let down
tekniğinin uygulanması daha uygundur. Let down tekniğinde maksiller kama
rezeksiyonu da uygulanabilmektedir.
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Rinoplasti, yüz plastik cerrahları tarafından gerçekleştirilen en zorlu
olan ancak operasyon sonrası elde edilen sonuç itibariyle ödüllendirici cerrahi
işlemlerden biridir. Rinoplasti işlemi ile ilgili sosyal algı üzerine yapılan
araştırmalar da hastalar için ideal bir burun profilinin oldukça önemli ve
önceliğe sahip olduğunu fakat burun ucunun ikincil öneme sahip olduğuna
işaret etmektedir. Bu durumun yanı sıra uygulamada ve öğretimde nispeten
küçük farklılıklar olmasına rağmen belli bir yöntem olarak estetik ve plastik
cerrahi alanında hâkim bir teknik haline gelmiştir. Joseph tarafından savunulan
klasik dorsal nazal kemik ve kıkırdak çıkarma tekniği, rinoplastinin ayırt edici
özelliği haline gelmiştir. Yöntemdeki varyasyonlar, esas olarak osteotomi
tekniği ve orta hump rekonstrüksiyonu yöntemine dayanmaktadır. Bu tekniğin
dorsal hump azaltmadaki ve profil görünümünü iyileştirmedeki başarısına
karşın, burundaki doğal yapısının bozulmasının önlenmesi ve burnun yapısal
bütünlüğünü korumasında uzun vadeli etkileri vardır. (4-9)

Resim 1: let down ve push down tekniklerinin bir arada
uygulanması (Mix-down yaklaşım) (4)
3.1. Push Down Rinoplasti
Rinoplasti uygulamalarından diğeri ise pushdown rinoplasti (aşağı itme /
bastırma) tekniğidir. Let down rinoplasti tekniğinde olduğu gibi hafif kemerli
burun yapısının normal bir görünüme kavuşturulması maksadıyla uygulanan

134   AĞIZ VE BAŞ-BOYUN BÖLGESİ CERRAHİLERİNDE KOMPLİKASYONLAR

bir tekniktir. Operasyon esnasında burun sırtı kemiğinin doğal yapısı
bozulmadan, burun kemiğinden kemik çıkarmadan, burun sırtı kemiği burun
boşluğundan aşağı doğru bastırılır. Bu uygulamada da burun sırtının doğallığı
bozulmadığından, hem burundan yansıyan ışık ve gölgelerde değişim olmaz
hem de doğallık korunur (Resim 2).

Resim 2: PD tekniği, lateral ve kök osteotomilerini (noktalı çizgi) ve
ardından septumun bir bölümünün rezeksiyonunu içerir. Bu teknik, burun yan
duvarlarının, azalan sırt yüksekliğine uyum sağlamak için burun boşluğuna
kaydırılmasıyla birlikte, burun piramidinin topluca alçaltılmasına izin verir (8).
İlk uygulamaları 1970’li yıllarda görülmüştür. Günümüzde küçük farklılıklarla
revize edilerek let down rinoplasti tekniği olarak yeniden kullanılmaktadır.
Çünkü push down rinoplasti tekniği bazı teknik sınırlamalara sahiptir. Sırt
kemiğinin aşağıya doğru bastırılması, burun boşluğunun büyüklüğüyle
sınırlı olmaktadır. Ayrıca kemik yapısında azalma olmadan yer değiştirme,
hava yolunun daralmasına da sebep olabilmektedir. Bu nedenle kemik ya da
kıkırdak yapısının çıkarılmasıyla yapılan Let down rinoplasti tekniği, hareket
serbestliği ve şekillendirme açısından cerraha avantaj sağlamaktadır. Bu
teknikle de burun yapısının doğallığı korunarak estetik bir görünüşe sahip
olunmaktadır. (1,8-11)
3.2. Let Down Rinoplasti
Estetik cerrahi amacıyla yapılan normal burun ameliyatlarında; teknik olarak
burun sırt kemiği veya kıkırdak dışarı alınmakta, kemerli kısım kemiğin üst
kısmından kırılarak ya da törpülenerek ayrılmaktadır. Bu uygulamada kemiğin
kırılması ve törpülenmesi, burun sırtının doğal anatomik yapısının bozulmasına
neden olmaktadır. Let down rinoplasti ameliyatında ise burun sırtı kemiği veya
kıkırdak dışarı alınmamaktadır. Burun sırtı kemiğinin alt tarafından, genellikle
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de yan duvarlardan parça çıkartılmakta sonraki aşamada ise üst kısımdaki kemer
bu şekilde aşağı taşınarak yok edilmektedir. Fazlalık çıkartıldıktan sonra doğal
yapısını koruyan burun sırt kemiği, aşağı doğru düşürülerek burun boşluğuna
yerleştirilir. Bu şekilde burnun doğal çatısı bozulmadan şekillendirilir.
Ayrıca bu uygulama ile kaş-burun hattı korunur. Bu uygulama ile rinoplasti
ameliyatlarında sıklıkla görülen ve cerrah tarafından burun çatısının yeniden
şekillendirilmesi sonucunda oluşması muhtemel görüntü bozukluklarının
önüne geçilmiş olur. Yalnızca kemik ya da kıkırdaktaki fazlalığın alınması
ve çatının burun boşluğu içerisinde hareket ettirilmesi sonucunda sırt kemiği,
kıkırdak ve dokular arasındaki normal yapısal bütünlük bozulmadan korunur.
(Resim 3)

Resim 3: LD tekniği lateral ve kök osteotomilerini (noktalı çizgi) ve ardından
yan duvarlarda (macenta) kemiğin kama şeklindeki bir bölümünün ve
septumun bir segmentinin rezeksiyonu içerir. Bu teknik, nazal yan duvarlar
maksillaya dayanacak şekilde nazal piramidin alçaltılmasına olanak sağlar. (8)
3.2.1. Ameliyat Tekniği
Genel olarak rinoplasti ameliyatlarında; burun sırtı kemiği ya da kıkırdak dışarı
alınırken; kemerli bölge kemiğin üst kısmından kırılarak ya da törpüleme
yoluyla ayrılmaktadır. Bu uygulama etkili olmakla birlikte burnun doğal yapısını
ve burun sırtı anatomik yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Let down
rinoplasti ameliyatında ise genel olarak burun sırtı kemiği veya kıkırdak dışarı
alınmamaktadır. Ameliyatta temel olarak burun sırtı kemiğinin alt tarafından,
daha çok yan duvarlardan parça çıkartılmakta; üst kısımda bulunan kemer
bu şekilde aşağı taşınarak ya da yerleştirilerek yok edilmesi sağlanmaktadır.
Fazlalık olarak görülen bölge çıkartıldıktan sonra doğallığını koruyan burun
sırtı kemiği, aşağı düşürülerek burun boşluğuna yerleştirilmektedir. Bu şekilde
doğal yapısında olan burun çatısı bozulmadan burun şekillendirilmekte
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böylece yüz bölgesinde kaş-burun estetik hattı da korunmaktadır. Sonuç olarak
burun çatısının yeniden şekillendirilmesiyle oluşması muhtemel görüntü
bozukluklarının da önüne geçilmiş olmaktadır. Let down tekniği ile kemikteki
ya da kıkırdaktaki fazlalığın alınarak çatının burun boşluğu içerisinde hareket
ettirilmesi sonucu sırt kemiği, kıkırdak ve dokular arasındaki normal ilişki de
bozulmadan korunmakta; hava yolu daralmamakta ve en önemlisi de cerraha
operasyon serbestliği sağlamaktadır.
Let down rinoplasti, genel olarak rinoplastinin çeşitli bileşenlerini
de ifade etmektedir. Bunlar: (1) nazal yumuşak dokuyu subperikondriyalsubperiosteal düzlemde diseke etmek, (2) kıkırdakların sınırlı eksizyonu (3)
kemik-kıkırdak ara yüzünü bozmadan osseo-kıkırdaklı dorsumu korumak
şeklinde sıralanabilir. İkincisinde, sırtın korunması, diğer unsurlarla veya bunlar
olmadan gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca geniş subperiostal diseksiyondan
sonra piezoelektrik aletlerin kullanılması, hassas osteotomiler için yardımcı
olabilmektedir. Push down ve let down teknikleri, burun piramidine ve
kemiklere uygulanan cerrahi yaklaşımda temel olarak farklıdır. PD tekniğinde,
burun sırtındaki kemik çıkıntı en-blok mobilizasyonuna izin vermek için
lateral ve transvers osteotomiler yapılmaktadır. LD ameliyatında da benzer
osteotomiler yapılmakta ancak maksillanın frontal prosesindeki bir kemik
kaması çıkarılmaktadır. Rezeksiyonun nazofasiyal oluğa yerleştirilmesi, görünür
adım deformitesi riskini azaltmaktadır. Ayrıca, kemiğin rezeksiyonu kapalı bir
yaklaşım (kemik rongeur, manuel testere veya iğne tutucu ile) veya açık bir
şekilde (osteotomlar veya piezoelektrik aletler kullanılarak) yapılabilmektedir.
(1,2,6,11-14)
3.2.2. Kemik Piramidinin Düzenlenmesi
Burunda kemikli piramit bölgeye cerrahi yaklaşımda PD ve LD teknikleri,
temel olarak farklıdır. PD tekniğinde, kemik kubbenin genel mobilizasyonuna
izin vermek için lateral ve transvers osteotomiler yapılır. (Resim 4) Burun
kemiğinin distal kısmı ve maksillerin medial kısmı kemikler osteotomi ve septal
rezeksiyonu takiben değiştirilir. Burun sırtında bulunan çıkıntı yüksekliği, let
down tekniğinin hasta için daha uygun olup olmadığına karar vermede göz
önünde bulundurulur. Eğer çıkıntı 4 mm’den az ise let down tekniği tercih
edilir; 4 mm’den büyük daha belirgin çıkıntı yüksekliğine sahip durumlarda,
push down tekniği daha uygulanabilir bir yöntem olarak kabul edilir. Ayrıca,
maksiller kama rezeksiyonu da Let down tekniğinde kullanılır.
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Resim 4: Push down tekniğinde, solda şematik olarak ve sağda bir
kadavra üzerinde gösterildiği gibi kemik kubbenin blok mobilizasyonuna
izin vermek için lateral ve transvers osteotomiler yapılmaktadır (6).
Let Down ameliyatında da benzer osteotomiler yapılır, ancak maksillanın
frontal prosesindeki bir kemik kaması çıkarılır. Rezeksiyonun nazofasiyal oluğa
yerleştirilmesi, görünür adım deformitesi riskini azaltır. Ek olarak, kemiğin
rezeksiyonu kapalı bir yaklaşım (kemik rongeur, manuel testere veya iğne tutucu
ile) veya açık bir şekilde (osteotomlar veya piezoelektrik aletler kullanılarak)
yapılabilir. (Resim 5)

Resim 5: LD operasyonunda, PD prosedürüne benzer şekilde lateral ve
transvers osteotomiler yapılır ve maksillanın frontal prosesinde bir kemiğin
çıkarılmasına izin veren ikinci bir lateral osteotominin eklenmesiyle yapılır.
Solda şematik olarak; sağda bir kadavra üzerinde gösterilmiştir (rezeke
edilecek kemik kaması mavi renkle vurgulanmıştır) (6).
3.2.3 Septumun düzenlenmesi
Dorsal koruma cerrahisinin (PD veya LD) tanımlarında burun kemiğine yapılan
müdahalelerde genellikle sabit ve belirli bir yol izlenmekteyken; septumun
işlenmesinde ise çeşitli yöntemler ve varyasyonlar geliştirilmiştir. LD veya PD
tekniğinin kullanılmasına bakılmaksızın, cerrahi işlem sırasında genel olarak
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dorsal alçalmaya izin vermek için nazal septumun rezeksiyonu gereklidir.
Septum bölgesi için çeşitli yaklaşımlar olmakla birlikte kıkırdak rezeksiyonunun
yeri ve her bir yaklaşım farklılık göstermektedir. Goodale ve Lothrop’un orijinal
tanımları bir subdorsal kıkırdak rezeksiyonunu içermekteydi ve bu teknik Gola
ve Saban dahil diğerleri tarafından daha da geliştirildi. (Şekil 3A, 4 ve 5) Bu
yaklaşımda öncelikle dorsal kemerin konturu takip edilerek dorsal kemerin
altından hemen bir kesi yapılır. Daha sonra bir alt kesim yapılır, böylece
amaçlanan profilin yeni yüksekliğine ve konturuna karşılık gelir. Araya giren
kıkırdak çıkarılır. (2,6,8,12-17)
4.

Komplikasyonlar

Dünyanın birçok yerinde burun estetiği amacıyla yapılan yapılan rinoplasti
ameliyatlarının temeli; burun sırtındaki kemerli kısmın, doğrudan bu bölgeden
kemik ve kıkırdak çıkarılarak düzeltilmesi şeklinde olup başta kemerli
görünüm ve diğer problemler giderilmektedir. Fakat bu tekniğin en önemli
handikapı burun sırtının doğal görünümünün bozulmasına neden olmasıdır.
Burun sırtının cerrahi işlem sonrasında doğal yapısının bozulmasıyla ameliyat
öncesinde olduğu gibi pürüzsüz bir burun sırtı olmamakta; şekil olarak da daha
yapay görünmektedir. Diğer Dorsal koruma ameliyat teknikleri ve Let down
tekniğinde ise; kemerli kısmın düzeltilmesi temel olarak doğrudan o bölgeden
kıkırdak ve kemik çıkarılmasıyla değil de daha derindeki kısımların çıkarılması
ile yapılmaktadır. Bu tekniğin en önemli özelliği ise bu sayede burun sırtının
doğallığının bozulmaması ve burnun yumuşak dokularının en az düzeyde zarar
görmesidir. Genel olarak, dorsal koruma ameliyat tekniklerinin uygulanması
birincil vakalarla ve orta derecede hump olan hastalarla sınırlıdır. Daha önce
dorsal koruma prosedürü uygulanmış hastalarda, benzer tekniklerin kullanıldığı
ikincil bir prosedür gerekebilmektedir. Daha kısa burun kemikleri ve daha
büyük kıkırdaklı çıkıntısı olan hastalar dorsal koruma cerrahisi için daha iyi
birer aday olmakta iken; daha büyük kemik bileşeni, derin nazofrontal açısı
olanlar veya düzensiz kemikli piramit yapısında buruna sahip olanlar, dorsal
koruma ameliyat teknikleri için daha iyi adaylar olabilmektedir. Tüm bunların
yanı sıra Let Down tekniğini uygulamak cerrahi deneyim gerektirmekte; kapalı
ve açık teknik rinoplasti ve Let Down tekniği gibi dorsum koruma tekniklerinde
bazı komplikasyonlar görülebilmektedir.
Dorsal koruma cerrahinin belki de en büyük sınırlamalarından biri dorsal
kemerin tekrarlamasıdır. Koruyucu cerrahi ile burun sırtında kemer nüks oranı
%3,4 ile %12 arasında değişmektedir. Hump tekrarını en aza indirmek için
çeşitli teknikler savunulmaktadır. Örneğin; kıkırdak fleksiyonunu iyileştirmek
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için kalan herhangi bir subdorsal kıkırdak, (2) hem kraniyokaudal hem de
posterior-anterior boyutlarda yönlendirilmiş çoklu bölge sütür fiksasyonu, daha
büyük tümsekler için Push Down tekniği yerine Let Down tekniği prosedürünü
kullanmak ve üst lateral kıkırdakları burun kemiklerinden ayırarak lateral kilit taşı
diseksiyonu yapmak. Dorsal koruma tekniklerinde hump nüks riski eksizyonel
tekniklere göre daha yüksektir. Diğer bir husus, üst nazal kemerin aşırı aşağı yer
değiştirmesi, çökmesi olasılığıdır. Bu durum da daha kısa bir burun görünümü
vermektedir. Ayrıca tüm burun kemeri mobilize edildiğinden, kıkırdak veya
burun kemiklerinin altındaki kemiğin aşırı rezeksiyonu, kökün düşmesine
neden olabilmektedir. Bunu sınırlama yöntemleri arasında septal kıkırdak/
kemiğin konservatif rezeksiyonu, Yapısal Korumalı Rinoplasti dikdörtgeninin
aksine üçgen subdorsal kama rezeksiyonu veya etmoidde uzunlamasına bir
kesim yer alır. Tüm bu komplikasyonların yanı sıra genel olarak tüm rinoplasti
ameliyatlarında görülebilen komplikasyonları hemorajik, enfeksiyöz, travmatik,
fonksiyonel veya estetik problemler olarak sınıflandırılabilmektedir.
4.1. Hemorajik Komplikasyonlar
4.1.1. Epiktasis
Ameliyat sonrası kanama, burun ameliyatı sonrası en sık görülen
komplikasyonlardan biridir. Postoperatif kanamanın önlenmesi, teşhise bağlıdır.
Risk altındaki hastalar ile kişisel veya ailesinde kanama bozukluğu öyküsü
olan hastalar, protrombin süreleri, aktive parsiyel tromboplastin süreleri gibi
trombosit fonksiyon testleri ve spesifik testler kullanılarak araştırılmalıdır.
Tüm hastalarda ameliyattan en az 2 hafta önce antikoagülan ilaçlar, aspirin ve
nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kullanımına ara verilmelidir. Epistaksisin en
sık görülen şekli hafiftir fakat kimi zaman şiddetli şekilde görülebilmektedir.
Hafif burun kanamasının en sık nedenleri kesi yerlerinden kanama ve travmatize
mukozadır. Bu durumlarda hafif postoperatif kanama genellikle 60 derecelik baş
kaldırma, 15 dakika boyunca hafif burun deliği basıncı ve topikal dekonjestan
oksimetazolin veya fenilefrin gibi burun spreylerinin uygulanması ile kontrol
edilebilmektedir. Kanama devam ederse, septal splintler çıkarılmalı ve kan
pıhtılarını ve kabukları gidermek için burun pasajları hafifçe aspire edilmelidir.
Kanamanın odak alanları gümüş nitrat ile koterize edilebilir veya kanama
yüzeyinin üzerine metilselülozdan yapılmış hafif bir hemostatik tampon
yerleştirilebilir. Trombin içeren daha yeni topikal hemostatik dolgu macunları,
yaygın mukozal kanamayı hafifletebilir. Devam eden kanama, gazlı bez veya
ticari olarak temin edilebilen bir burun tamponu şeklinde resmi bir burun
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tamponu gerektirebilmektedir. Hastaların %1’inden daha azında ciddi kanama
meydana gelmekte ve konservatif önlemler başarısız olduğunda operatif önlemler
gerekebilmektedir. Kalıcı kanama, sfenopalatin arterin, iç maksiller arterin veya
ön ve arka etmoid arterlerin endoskopik ligasyonunu gerektirebilmektedir.
4.1.2. Septal Hematom
Septal hematom, rinoplasti operasyonlarında görülebilen ciddi bir
komplikasyondur. Hastalar burun tıkanıklığı, ağrı, burun akıntısı veya
ateş semptomları ile başvurabilmektedirler. Fizik muayenede tipik bulgu
ekimotik nazal septal kitledir. Tedavi edilmeyen bir septal hematom, kıkırdak
nekrozuna ve ardından sırt desteğinin kaybına ve eyer-burun deformitesine yol
açabileceğinden ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Uygun yöntem, hematomun
iğne aspirasyonu veya insizyon ve drenaj yoluyla derhal boşaltılmasıyla erken
teşhisten oluşmaktadır. Sekonder nazal septal apseden şüphelenilmesi halinde
antimikrobiyal tedavi başlatılmalıdır.
4.2. Enfeksiyöz komplikasyonlar
Rinoplastik operasyonlar sonrası postoperatif enfeksiyonların şiddeti yumuşak
doku zarfının hafif selülitinden kavernöz sinüs trombozu veya toksik şok
sendromundan yaşamı tehdit eden sistemik hastalığa kadar değişebilmektedir.
Rinoplasti cerrahı, hastasını enfeksiyon belirtileri açısından muayene etme ve
tedaviye erken başlama konusunda gayretli olmalıdır. Selülit gibi lokal yara
enfeksiyonları, sistemik antibiyotikler ve yakın gözlem ile tedavi edilebilir.
Ancak herhangi bir şüpheli apse oluşması durumunda, antibiyotiğe ek olarak
hızlı cerrahi drenaj gerektirmektedir. Rinoplasti sonrası yaygın apse oluşum
bölgeleri burun dorsumu, burun ucu ve septumu içerir. Septal apse genellikle
tanınmayan veya yetersiz tedavi edilen enfekte septal hematom ortamında
ortaya çıkar. Septal apse tedavisi insizyon ve drenaj ile başlar. Apse bölgesinin
gazlı bezle paketlenmesi, lokal yara debridmanına yardımcı olabilir ve kalıntı
enfeksiyon için bir çıkış yolu olabilmektedir. Genellikle hastalara enfeksiyon
kontrol altına alınana kadar intravenöz antibiyotik verilmelidir. Yeterli tedavi
olmaksızın kavernöz sinüs trombozu, menenjit veya beyin apsesi oluşabilir.
4.3. Tavmatik komplikasyonlar
4.3.1. L-Strut Kırıkları
Septal kıkırdak çıkarılırken , çoğu yazar 1 cm genişliğinde septal L-strut’un
korunmasını ve etmoidin dikey plakasına ve nazal omurga-maksiller kret
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bölgesine bağlı kalmasını önermektedir. L-strut kırıkları meydana geldiğinde,
önemli deformiteyi önlemek için hemen onarılmalıdır çünkü kıkırdaklı septal
segment arkaya doğru sallanma eğilimindedir. Bu durum da dorsal desteğin
kaybolmasına ve eyer-burun deformitesine neden olmaktadır. Dorsal septal
L-strut’un orta kısmındaki kırıklar için, kırık sütür teknikleri ve yayıcı greftlerle
stabilize edilebilir. Kırık nazal kemik kenarlarında meydana geldiğinde, kırık
L-strut, nazal kemikler ve kırık dorsal septum kaudalinden kırık bölgesine
yerleştirilen perkütan Kirschner telleri kullanılarak sert bir şekilde sabitlenebilir.
Burun kemiği kenarlarında veya yakınında meydana gelen kırıklar için, sıkı
anatomik ilişkiler bu alanın üzerine sütür yerleştirilmesini engellediğinden,
yayıcı greftler ve Kirschner tellerinin bir kombinasyonu gereklidir. Kirschner
telleri üst yan kıkırdakların aksine burun kemiklerinin içinden geçirilerek kırılan
segment, sıkı bir şekilde sabitlenmelidir.
4.3.2. Kafa İçi Yaralanma ve Beyin Omurilik Sıvısı Sızıntısı
Rinoplasti sonrası intrakraniyal yaralanma ve beyin omurilik sıvısı sızıntıları
önemli bir komplikasyondur. Kribiform plakanın cerrahi aletler tarafından ihlali,
beyin omurilik sıvısı sızıntısına ve potansiyel intrakraniyal yaralanmaya veya
enfeksiyona neden olabilmektedir. Kırık bir kribiform plaka aşırı kemik septum
manipülasyonundan da kaynaklanabilir. Beyin omurilik sıvısı sızıntısının
belirtileri arasında burun akıntısı ve pozisyonel baş ağrısı bulunmaktadır. Bu
durumda tanı, beyin omurilik sıvısında bulunan ve sıvı için oldukça spesifik bir
protein olan 2-transferrin varlığıyla doğrulanabilmektedir.
4.4. Fonksiyonel komplikasyonlar
4.4.1. Septal Perforasyon
Septal perforasyonlar çoğunlukla septal kıkırdak olmadan yükselmiş septal
mukoperikondriyal fleplerdeki karşıt yırtıklardan kaynaklanır. Bununla birlikte,
perforasyonlar, tanınmayan bir septal hematomdan veya septal dikişlerden
kaynaklanan doku nekrozundan septal mukoperikonidral fleplere giden
kan akışının önemli ölçüde kesilmesinden de kaynaklanabilir. Nazal septal
perforasyonun belirtileri arasında kabuklanma, kanama, burun pasajlarından
normal laminer hava akışının bozulmasına bağlı olarak ıslık sesi ve burun
hava yolu tıkanıklığıdır. Bu semptomlar genellikle perforasyonun boyutuna
ve konumuna göre farklılık gösterebilmekte fakat anterior veya kaudal septal
perforasyonlar diğerlerine göre ciddi sorunlara neden olabilmektedir.
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4.4.2. İntranazal adezyonlar
Burun içi yapışıklıklar yara iyileşmesi sonucu veya aşınmış mukozal yüzeylerden
kaynaklanabilmekte, hastalar burun tıkanıklığı ile başvurabilmektedirler. Burun
içi muayenede, mukozanın septumdan alt konka, orta konka, orlateral burun
duvarına bir köprü şeklinde görülebilmektedir. Tedavi, kesilen yüzeyler arasına
bir bariyer şeklinde bölünme ve yerleştirilmesini gerektirir.
4.4.3. Ameliyat Sonrası Septal Deviasyon
Septorinoplasti sonrası yeni veya düzeltilmemiş septal deviasyon hem hasta
hem de cerrah için bir hayal kırıklığına neden olabilmektedir. Septumun
rezidüel deviasyonu, yetersiz veya etkili olmayan cerrahi tekniklerden veya
postoperatif dönemde yetersiz septal stabilizasyondan kaynaklanabilmektedir.
Yeni septal deviasyon, septumun aşırı çıkarılmasından ve öngörülemeyen
iyileşme sürecinden de kaynaklanabilmektedir. Kalıcı kozmetik veya
fonksiyonel bozulmaya neden olan herhangi bir septal deviasyon durumunda
revizyon ameliyatı düşünülebilir. Bununla birlikte, intranazal splintler, septal
stabilitenin korunmasına yardımcı olması ve septorinoplasti sonrası burun içi
adezyonları önlemesi için rutin olarak kullanılmaktadır. Genel kanı, iki taraflı
yerleştirildiğinde, septal splintlerin mukoperikondriyum yeniden yapıştıkça
septumu stabilize etmeye ayrıca septal hematom oluşumunu önlemeye de
yardımcı olduğudur.
4.4.4. Rinit
Orta veya alt konka gibi intranazal yapıların aşırı rezeksiyonu, atrofik rinit olarak
adlandırılan nazal mukozanın atrofisine yol açabilir. Hastalar daha sonra kuruluk,
kabuklanma ve burun tıkanıklığı semptomları ile başvurabilmektedirler. Nazal
salin semptomatik rahatlama sağlayabilmektedir. Daha yaygın olarak, hastalar
spontan berrak sulu burun akıntısı bildirebilir. Bu durum büyük olasılıkla burun
içi mukozanın anormal parasempatik tonundan kaynaklanan vazomotor rinitin
bir çeşidini temsil eder. %0,03 ipratropium bromür gibi topikal antikolinerjik
preparatlar lokal olarak etki eder ve sulu rinoreyi azaltmada etkilidir. Uygun
topikal tedaviye rağmen devam eden sulu burun akıntısı semptomları, gizli
beyin omurilik sıvısı sızıntısını düşündürebilir. (8,18-25)
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1.

Giriş

B

ireyler için fiziksel, psikolojik sağlık ve en güzel görünme algısı
hayatın her döneminde büyük önem taşımaktadır. Plastik, estetik ve
rekonstrüktif cerrahi insan vücudunun genellikle dışarıdan görülen,
doğuştan veya sonradan oluşan şekil ve işlev bozukluklarının cerrahi girişim
ile tedavisini sağlayan cerrahi bilim dalıdır. Plastik, estetik ve rekonstrüktif
cerrahide estetik amaçlı cerrahi girişimlerde hedef, sağlıklı olan görünüşü
toplumda veya bireyin zihninde daha güzel olarak algılanan şekle dönüştürmektir.
Bireyin bu dönüşüm isteği, kendini güzel bulduğu gençlik haline geri dönme
isteğinden veya memnuniyetsizliğinden kaynaklanmaktadır. Estetik cerrahi
girişimler, bireyin konfor alanını geliştirmekte, benlik saygısını, beden algısını
ve imajını iyileştirmekte ve yaşam kalitesini, bedeninden olan memnuniyetini
arttırmaktadır. Yüz germe ameliyatı da bu amaçlar doğrultusunda psikolojik
açıdan uygun bireylerde uygulanmaktadır (1). Ancak tüm cerrahi girişimlerde
145
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olduğu gibi yüz germe ameliyatlarında da bazı komplikasyonlar nadir de olsa
görülmektedir. Bu komplikasyonların psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı
olan bireylerde yönetilmesi, literatürdeki açığın kapatılması ve hemşirelik bakım
uygulamalarının açıklanması için bu bölümün yazılması ihtiyacı doğmuştur.
2.

Yüz Germe Ameliyatları Sonrası Görülen Komplikasyonlar

Yüz ve boyun germe ameliyatları ülkemizde ve dünyada yaygın yapılan estetik
cerrahi girişimlerindendir. Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği’ne üye olan
plastik cerrahlar tarafından 2019 yılında 68 983 yüz germe ameliyatı yapıldığı
belirlenmiştir (2). Yüz germe ameliyatları, diğer estetik cerrahi ameliyatlarından
yüz bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha öznel, yoğun sinir ve vasküler
ağların olması ile daha fazla dikkat gerektiren cerrahi girişimdir (3). Yüz
germe ameliyatlarının sonuçlarının hasta memnuniyeti açısından olumlu yönde
olması için ameliyat sonrası dönemde görülen komplikasyonlarının giderilmesi,
yönetilmesi ve önlenmesi gerekmektedir.
Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi girişimlerinde de diğer cerrahi
girişimlerde olduğu gibi ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemde hemşirelik
bakımı komplikasyonların önlenmesinde ve hastanın iyileşmesinde önemlidir.
Yüz germe ameliyatı sonrası görülen komplikasyonlar literatürde iki başlıkta
incelenmektedir. Ameliyat sonrası dönemde görülen komplikasyonlar ilk 30
günde görülebilen kısa ve geç süreli yüz germe komplikasyonları olarak da
ayrılmaktadır (3).
2.2 Yüz Germe Ameliyatları Sonrası
Görülmesinde Etkili Risk Faktörleri

Görülen

Komplikasyonların

Ameliyat öncesi dönemde detaylı olarak hastanın değerlendirilmesi bireysel
faktörlerin getirdiği risklerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynamaktadır.
Yaş: Yüz germe ameliyatını genellikle orta ve ileri yaştaki hastalarda
uygulanan bir cerrahi girişim olması ve yaşın da iyileşme sürecine etkisi
nedeniyle yaş önemli bir risk faktörüdür. İleri yaştaki hastaların anestezinin
değerlendirilmesinde kullanılana ASA sınıflandırılmasında yüksek puan aldığı
bilinmektedir. Bu durumda ameliyat sonrası dönemde hastanın daha yakından
izlenmesini gerektirmektedir (2).
Cinsiyet: Literatürde yüz germe ameliyatını kadınlara olduğu kadar
erkeklere de uygulandığı bildirilmiştir. Erkek yüz germe hastalarının kadın
hastalara göre komplikasyonlarda daha fazla risk altında oldukları ve hematoma
daha yatkın oldukları belirlenmiştir (3). Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası
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dönemlerdeki bakımlar karşılaştırıldığında, erkek yüz germe hastalarının kan
basıncı kontrolünün olumsuz yönde olması nedeniyle hematom oranları kadın
hastalara göre daha yüksektir (3, 5).
Hastanın perioperatif dönemde bireysel değerlendirilmesinin yanı sıra
özellikle etkili olan risk faktörlerinin hipertansiyon, sigara kullanımı, NSAID/
antikoagülan kullanımı ve kan akışını arttırıcı yiyeceklerin/içeceklerin yenilip,
içilmesi gibi faktörler değerlendirilip yönetilmelidir (3, 4).
3.

Ameliyat Öncesi Dönemde Hastanın Değerlendirilmesi

·

Uygun cilt bakımının ameliyat öncesi dönemde sürdürülmesi önemlidir.
Geniş spektrumlu ve en az SPF 30 güneş koruyucu kremin günlük olarak
yüz bölgesine uygulanması gerekmektedir.
Kanama riskini arttıracak ilaç ve destek tedavilerin uygun zaman
aralıklarında (tavsiye edilen ameliyattan 2-3 hafta önce) bırakılması
ameliyat sonrası dönemde hematom gelişmemesi için önemlidir.
Ameliyat öncesi dönemde mutlaka sigaranın bırakılması, komplikasyonları
önlemede yardımcı olmaktadır.
Ameliyat öncesinde, antimikrobiyal solüsyon ile (tavsiye edilen
klorheksidin) duş alınmalıdır.
Ameliyattan sonra hastanın pansumanı ve dreni olacağı mutlaka
hatırlatılmalıdır.
Ameliyat öncesinde hastanın detaylı laboratuvar tahlilleri, gerekli ise diğer
görüntüleme raporları dosyasında yer almalıdır (4).
Güvenli Cerrahi Kontrol listesine uygun olarak hastanın ameliyathaneye
transferi sağlanmalıdır.

·

·
·
·
·
·

4.

Yüz Germe Ameliyatları Sonrası Görülen Komplikasyonlar

4.1 Hematom
Hematom, yüz germe ameliyatları sonrasında en sık görülen komplikasyondur.
Literatürde bir meta analizde, yüz germe ameliyatı sonrasında hematom
görülme insidansının %1,8 olduğu bildirilmiştir (6). Yüksek ve yönetilemeyen
sistolik kan basıncı (150 mmHg’dan yüksek olması), beden kitle endeksinin
25’ten fazla olması, erkek cinsiyet, ameliyat öncesi dönemde antikoagülan ve
sigara kullanımı hematom risk faktörleri arasındadır (7). Hematom, yüz germe
ameliyatlarından sonra ilk 24 saatte daha sık görülmektedir (8). Yüz germe
ameliyatları sonrasında düşük basınçlı dren kullanımının yaygın olması ameliyat
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sonrası dönemde hematomun daha az görüldüğü literatürde belirtilmiştir (9).
Küçük bir alanda olan kanamalar, kanama kontrolü yapılmadan ve drene
edilmeden cilt kapatılırsa, yara iyileşmesinde gecikmeye ve pigmentasyon
değişikliklerine neden olabilmektedir. Daha büyük alandaki kanamalar ise flep
dokusundaki canlılığı azaltır ve drene edilemediği için hava yolu tıkanıklıklarına
neden olabilmektedir (3).
Literatürde hematomun önlenmesinde uygulanan hemşirelik bakımı
arasında ameliyat öncesi hasta eğitimi yer almaktadır. Hasta eğitiminde
prehebilitasyonun sağlanması için ameliyattan en az 2-3 hafta önce; antikoagülan,
hormon replasmanları, östrojen takviyeleri ve antiinflamatuar ilaçların ve E
vitamini, Kantaron yağı, yeşil çay, Gingko, sarımsak kürleri ve balık yağı gibi
destek ürünlerin ve ilaçların kullanımını kontrollü bir şekilde kesilmesi tavsiye
edilmektedir (4). Perioperatif dönemde hastanın kan basıncı sık aralıklarla
kontrol edilmeli ve hemşirelik bakımı uygulamalarında hipertansiyona karşı
hasta gözlem altında olmalıdır.
4.2 Cilt Nekrozu
Cilt nekrozu, yüz germe ameliyatı sonrasında daha az görülen bir
komplikasyondur (3). Cilt nekrozunun görülmesinde hastaya ait risk faktörleri
arasında, sigara kullanımı, aşırı gergin cilt flep dokusunun kullanılması, dren
kullanılmaması, hematom oluşması ve nazolabial alanların gereğinden fazla
serbestleştirilmesi olarak sıralanmaktadır (10). Hastanın sigara kullanımı,
obstüriktif vasküler hastalıkların görülme sıklığını arttırması nedeniyle cilt
nekrozunun oluşma riskini arttırmaktadır (3). Ameliyat sırasında yapılan
uygulamaların yara iyileşmesinde görülen komplikasyonlarını en aza indirmek
için kulak arkasında yer alan kesinin küçük bir şekilde açılması, ekartörlerin
daha gevşek uygulanması, ameliyat sırasında cilde uygulanan hasarın en aza
indirilmesi, cilt flebinin kullanılmaması ve daha az gergin bir cilt oluşturulması
tavsiye edilmektedir (10). Ameliyat sonrası dönemde ise dolaşımı sağlanan cilt
flebine karbondioksit içeren lazer uygulamasının cilt nekrozu riskini azalttığı
bildirilmektedir (3).
Hastanın sigara içme durumu, sıklığı ve miktarı mutlaka ameliyat öncesi
dönemde öğrenilmeli ve bırakması için teşvik edilmelidir. Literatürde, yüz germe
ameliyatı öncesinde sigara kullanımının en az bir ay öncesinde bırakıldığında
yara iyileşme komplikasyonları riskinin azaltacağı belirtilmektedir (3). Yüz
germe ameliyatları sonrasında, uygun pansuman materyallerinin kullanımı,
seroma ve hematom gibi komplikasyonların en aza indirilmesi için pansumanın
sık değerlendirilmesi önemli rol oynamaktadır.
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4.3 Enfeksiyon
Yüz germe ameliyatları sonrasında enfeksiyon görülme sıklığının %0,89 olduğu
belirlenmiştir (3, 11). Yapılan bir çalışmada ameliyat sonrası dönemde hastaneye
yeniden yatışta en çok Staphylococcus aureus enfeksiyon ajanlarının neden
olduğu belirlenmiştir (12, 13). Yüz germe ameliyatları temiz cerrahi girişimler
olarak kabul edilse de ameliyatın süresinin uzunluğu ve ameliyat öncesi dönemde
antimikrobiyal profilaksinin ve ameliyat sonrası dönemde antibiyotik kullanımı
enfeksiyonların önlenmesinde ve görülmesinde önemli rol oynamaktadır (14,
15). Daha önce herhangi bir enfeksiyon ajanı nedeniyle tedavi olan hastalarda
mutlaka ameliyat öncesi dönemde nazal kültür alınması (16) ve beş gün boyunca
kloroheksidin ile vücut banyosu yapılması literatürde tavsiye edilmektedir (17).
4.4 Sinir Hasarları
Yüz germe ameliyatları sonrasında kalıcı fasiyal sinir yaralanmaları daha az
sıklıkla görülmekte olup ciddi bir komplikasyondur (3, 18). Anatomik konumu
nedeniyle en sık görülen sinir yaralanmaları bukkal sinirin hasarı olmakla birlikte
ameliyat sırasında fark edilmesi zordur ve oluştuğunda geçici olarak görülür (3, 19).
Ameliyat sırasında yaralanmaya yatkın yüz sinirlerinin, ameliyat öncesi dönemde
keşfedilmesi ve hastanın ameliyat öncesinde 3D görüntüleme cihazlarıyla yüz
damar ve sinirlerinin görüntülenmesi yaralanmaları önlemektedir (3, 18).
Bununla birlikte, hastanın kaş pozisyonundaki müdahale edilmiş değişiklikler,
kaş veya göz kapağı pitozisi ve kozmetik değişiklikler mutlaka ameliyat öncesi
dönemde cerrahi ekip ile paylaşılmalıdır. Yüze uygulanan cerrahi girişimin,
sinir yaralanmaları yönünden en riske indirgemek için elmacık kemiği ve derin
temporal doğrusu üzerinden yapılması literatürde tavsiye edilmektedir (3).
Yüz germe ameliyatının tipi de sinir hasarlarına neden olabilmektedir.
Bukkal alandaki yağ dokusunun sinir hattını gözlemeden pilikasyonunun ve
diseksiyonunun yapılması sinir yaralanmalarını arttırdığı bildirilmektedir (20).
Ameliyat sırasında kanamanın daha az olması için uygulanan lokal anesteziklerin
etkisinin azalmasıyla, süturun fazla kullanılmasıyla ve gereğinden fazla koter
kullanımının termal yanıklara neden olması ile sinir yaralanmalarını arttırdığı
belirlenmiştir. Monopolar koter yerine bipolar koterin kullanımının sinir
yaralanmalarını azaltacağı literatürde bildirilmektedir (3).
4.5 Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli
Yüz germe ameliyatları sonrasında derin ven trombozunun görülme sıklığı
oldukça nadirdir (3). Yapılan bir araştırmada 9937 yüz germe hastasında,
%0,35’inde derin ven trombozu ve %0.14’ünde pulmoner emboli görüldüğü
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bildirilmiştir. Bu araştırmada, yüz germe hastalarında genel anestezi
uygulanması ve aralıklı kompresyon cihazının kullanılmaması olarak risk
faktörleri belirlenmiştir (21). Derin ven trombozu ve pulmoner embolinin
önlenmesinde hastanın bireysel faktörleri göz önünde tutularak intravenöz
sedasyon ile girişimin yapılması, aralıklı kompresyon cihazının kullanılması,
ameliyat süresinin kısa tutulması ve antiemboli çorabının giyilmesi önemli
rol oynamaktadır (2, 21). Diğer cerrahi girişimlerde gerekli durumlar derin
ven trombozu ve pulmoner embolide uygulanan düşük molekül ağırlıklı
heparinin yüz germe ameliyatında uygulanmasının ameliyat sonrası hematom
riskini arttırması nedeniyle tercih edilmemesi tavsiye edilmektedir (22). Erken
mobilizasyonun sağlanması ve baskılı pansumanın tüm cerrahi girişimlerde
olduğu gibi yüz germe ameliyatlarında da uygulanması önerilmektedir.
4.6 Parotis Fistülü
Yüz germe ameliyatı sonrasında parotis fistülü görülme riski nadirdir. Parotis
fistülü, parotis kanalı yaralanması sonrasında görülür. Genellikle hastalar
ameliyat sonrası dönemde yemek yerken artan yanak bölgesindeki şişlikten
şikâyet etmektedirler. Ameliyat sırası dönemde parotis kanalı yaralanması fark
edilirse koterize edilmekte ve doku bu şekilde kapatılmaktadır (3, 23).
5.

Ameliyat Öncesi Dönemde Hastanın Değerlendirilmesi ve
Taburculuk Bakımı

·

Ameliyattan sonra hastanın pansumanı ve dreni olacağı için yan yatmaması
için uyarılmalıdır.
Hastanın ağrısı objektif değerlendirme araçları ile değerlendirilmelidir.
Drenden gelen kanama veya seromanın ölçülmesi ve kaydedilmesi
gerekmektedir.
Yüzün ve boynun açıkta kalan kısımlarına soğuk uygulama yapılmalıdır.
Hastanın dinlenirken başı yüksekte tutulmalıdır (4).

·
·
·
·

Taburcu olduktan sonra ise,
·
·

Ameliyattan en az bir hafta sonraya kadar supine (sırt üstü) pozisyonda ve
başın her iki tarafının yastıkla desteklenerek yatılması önerilmektedir.
Ağrının olduğu durumlarda hastaya tavsiye edilen analjezikler dışında
ilaç kullanmaması söylenmelidir. Ağrı ve şişliğin azalması için soğuk
uygulama yüz ve boyunun açıkta kalan kısımlarına uygulanmalıdır.
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·
·
·
·

Nefes almada ve yutmada zorluk durumlarında, yüzde aşırı şişme,
uygulanan bandaj ve pansumanda gerginlik olması durumunda gibi
durumlarda hastaneye başvurulmalıdır.
Aşırı sıcak duştan kaçınılmalıdır.
Yüzde, kulakta ve boyun bölgesinde ani ağrı ve basınç olması durumunda
hastaneye başvurulmalıdır.
Hastaya ağır kaldırmaması gerektiği vurgulanmalıdır.
Ameliyattan sonra bir hafta boyunca kontakt lens kullanılmamalıdır.
Güneşten korunmalı ve gerekli ise şapka kullanılmalıdır.
Retinol gibi asit içeren solüsyonlar yüze sürülmemelidir.(4).

6.

Sonuç

·

·
·

Yüz germe ameliyatı güvenilir ve sıklıkla uygulanan bir ameliyattır, ancak bazı
komplikasyonlar görülebilmektedir.Ameliyat öncesi dönemde prehebilitasyonun,
optimizasyonun ve açlığın sağlanması, beslenme durumunun değerlendirilmesi,
anestezi öncesi medikasyonun, tromboemboli ve antimikrobiyal profilaksinin
ve hemşirelik bakımının uygulanması gibi ögelerin yapılması ile komplikasyon
riskinin azalacağı yazarlar tarafından düşünülmektedir.
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