Deomed Medikal Yay›nc›l›k

Nazal Polipler
Editör / Prof. Dr. Fikret ‹leri
23 Yazar kat›l›m›yla
16.5 x 23.5 cm, X+142 Sayfa
54 Resim, 9 ﬁekil, 1 Tablo
ISBN 978-975-8882-23-6
© Türk Kulak Burun Bo¤az ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Vakf›, 2007.

17. Konu

Nazal Polipoziste
Cerrahi Tedavi
Dr. Semih Sütay

Birçok araﬂt›rmac› nazal polipozisin primer tedavisi medikal olan bir
hastal›k spektrumu oldu¤unu ancak bu tedavide cerrahinin de rol alabilece¤ini kabul eder. Bunun sonucu olarak cerrahi tedavi seçenekleri en koruyucu olan intranazal polipektomiden eksternal fronto-etmo-sfenoidektomiye
kadar de¤iﬂiklik göstermiﬂtir. Bu yöntemler yelpazesinde hiçbir cerrahi giriﬂim küratif olamam›ﬂ ve hastalar yaﬂamlar› boyunca medikal tedavilerle de
kombine olarak tekrarlayan cerrahi giriﬂimlerle yüzyüze gelmiﬂlerdir. Nazal
polipozisin etyolojisinin karmaﬂ›k ve multifaktoriyel oldu¤u düﬂünülürse
cerrahi yöntemlerin baﬂar› oranlar›nda çok farkl›l›k göstermesinin nedeni
anlaﬂ›labilir. En dikkatli yap›lm›ﬂ cerrahi giriﬂimde bile polipoid sinonazal
örtünün normal bir mukozal örtüye dönüﬂmesi oldukça zordur. Buna ba¤l›
olarak cerrahi tedavinin baﬂar›s› da semptomatik düzelmenin subjektif de¤erlendirilmesi klinik düzelme, semptomsuz sürenin uzunlu¤u, ilgili hastal›klarda (örn. ast›m) gerilemenin objektif de¤erlendirmesi ile ölçülmelidir.1
Nazal polipozisde cerrahi tedavinin esas amac› burun t›kan›kl›¤›n› düzeltmek, sinonazal patolojiyi ortadan kald›rmak, sinüslerin ventilasyon
drenaj›n› sa¤lamak, hastan›n koku problemlerini ortadan kald›rmak ve ast›m gibi komorbid hastal›klar›n atak s›kl›¤›n› ve medikal tedaviye gereksinimi azaltmakt›r.2
Cerrahi Yöntemler
‹ntranazal Polipektomi
Bu yöntem orta ça¤dan beri uygulanmaktad›r. Lokal veya genel anestezi alt›nda yap›labilir. Geçmiﬂte al›n aynas› ile ayd›nlatma ve snare ile yap›lmaktayd›. Pre-operatif görüntüleme de oldukça yetersizdi. ‹ﬂlemin mikroskop alt›nda yap›lmas› gerek polipektominin daha iyi yap›labilmesini
gerekse nazal mukozaya travman›n azalt›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ancak Hopkins endoskoplar›n geliﬂmesi ile intranazal iﬂlemlerde yaklaﬂ›m tamam›yla de¤iﬂmiﬂtir. Hopkins teleskoplarla yap›lan intranazal polipektomiler
konservatif iﬂlemlerdir ve genellikle sadece polipoid kitlelerin al›nmas›na
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bazen k›smi orta konka rezeksiyonu ve istemli ya da istemsiz ön etmoid
hücrelerin aç›lmas› da eﬂlik eder.1
‹ntranazal Etmoidektomi
‹lk kez 1913 y›l›nda Mosher taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r. 1929’da yine
kendisi yöntemi çok kolay uygulanabilir olmas›na karﬂ›n hastay› öldürmenin en iyi yolu olarak nitelemiﬂtir. ‹ﬂlem s›ras›nda anterior kranial fossaya
rahatl›kla girilip mortal komplikasyonlara yol aç›labilece¤ine dikkat çekmiﬂtir. Takip eden y›llarda ayn› yöntemle bir çok araﬂt›rmac› daha olumlu
sonuçlar bildirmiﬂlerdir.1
Transantral Etmoidektomi
Bu yöntem 1902 de Jansen ve 1926 da Horgan taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r.
Yöntem Caldwell–Luc ile etmoid hücrelere ulaﬂmay› amaçlasa da en ön ve
arkadaki hücrelere ulaﬂ›m olanaks›zd›r ve yöntem genel olarak baﬂar›s›zd›r.1
Caldwell-Luc
Esas olarak kronik maksiler sinüzitin tedavisi için planlanm›ﬂt›r ancak
nazal polipozis antrokoanal polip ve fungal hastal›klar için de uygulanm›ﬂt›r. Caldwell-Luc yönteminin basamaklar› anterior maksiller fenestrasyon, komplet mukoza rezeksiyonu ve alt mea antrostomisidir ancak infraorbital sinir hasar›, anterior superior alveoler sinir hasar› ve bunlara ba¤l›
parestezi ve nöraljiler baz› serilerde %41’lere kadar yükselmektedir. Fenestrasyonun tur kullanarak s›n›rl› aç›lmas›, infraorbital sinir trasesindeki
mukozan›n korunmas›, endoskoplar›n kullan›lmas› ve orta mea antrostomisi ile morbiditenin azalt›labilece¤i ileri sürülmüﬂtür.1 Endoskopik cerrahinin rutin hale gelmesinden önceki dönemde intranazal polipektomi ile
kombine ﬂekilde Caldwell-Luc yöntemi sinonazal polipozisde en s›k uygulanan cerrahi iﬂlemdi.
Eksternal Fronto-Etmo-Sfenoidektomi
1921 y›l›nda Lynch ve Howarth’›n tan›mlad›klar› yöntemleri nazal polipozis tedavisinde kullan›lm›ﬂ olmas›na ra¤men eksternal insizyon ve orbitaya ait komplikasyonlar› nedeniyle ön plana ç›km›ﬂt›r.1
Endoskopik Nazal Polipozis Cerrahisi
Polip cerrahisinin endoskopik kontrol alt›nda ve bilgisayarl› tomografinin sa¤lad›¤› detayl› anatomik bilgi k›lavuzlu¤unda yap›lmaya baﬂlanmas› ile hastal›¤›n daha dikkatli ve kapsaml› temizli¤i olas› olmuﬂtur. Günü132
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müzde tart›ﬂmas›z olarak nazal
polipozisin tercih edilen cerrahi
tedavisi endoskopiktir. Unutulmamal›d›r ki yap›lan tedaviyi fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi
olarak nitelemek do¤ru de¤ildir.
Preoperatif De¤erlendirme
ve Haz›rl›k
Nazal polipozisli hastalar ilk
Resim 1. Endoskopide polipozis.
görüldüklerinde dikkatli anamnez
ve KBB muayenesinden sonra
mutlaka nazal endoskopi yap›lmal›d›r (Resim 1). Nazal endoskopi ile polipozis evrelenmeli, poliplerin köken ald›¤› anatomik oluﬂumlar de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lmal›, eozinofilik yada pürülan drenaj olup olmad›¤›na dikkat edilmelidir. Ancak bazen burun pasaj›n› tamamen dolduran polipler
nedeniyle endoskopi yap›lmas› olanaks›z olabilir.
Pre-operatif dönemde biopsi makroskopik görünümün enflamatuar
polip d›ﬂ› patoloji olabilece¤ini düﬂündüren her durumda ve frajil kolay
kanayan doku varl›¤›nda mutlaka yap›lmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki bilateral poliplerle birlikte de inverted papilom veya malign tümörlerle karﬂ›laﬂmam›z nadir de olsa olas›d›r.
Rutin muayene ve nazal endoskopisi tamamlanan hastalara radyolojik
inceleme (BT) yapmadan önce 4-6 hafta süren medikal tedavi uygulanmas› genellikle kabul gören ve bizimde rutin olarak uygulad›¤›m›z bir yöntemdir. Nazal endoskopik incelemesinde diffüz polipozis varolan hastalara 4-6 haftal›k topikal kortikosteroid tedavisi baﬂlanmaktad›r. E¤er hastan›n endoskopisinde pürülan ak›nt› var ise antibiyotik tedavisi de eklenmektedir. 4-6 haftal›k topikal kortikosteroid ± sistemik antibiyotik tedavisi sonras›nda BT ile hem aksiyel hem koronal planda görüntüleme yap›lmaktad›r (Resim 2 ve 3). Bu yaklaﬂ›mla medikal tedavi sonras› maksimun
iyilik halinde görüntüleme ve cerrahi iﬂlemin daha iyi planlanmas› ve normal nazal mukozan›n daha iyi korunmas› amaçlanmaktad›r. Hastan›n medikal tedavi sonras› elde edilen BT lerinde paranazal sinüzlerin patolojiye
ne kadar kat›ld›klar›n›n de¤erlendirilmesi yan›nda nazal polipozis cerrahisinde s›k karﬂ›laﬂ›lan ve komplikasyonlara yol aç›labilecek kritik anatomik
noktalara dikkat edilmelidir. Özellikle orbita medial duvar›nda kemik defektleri olup olmad›¤›na ve kafa kaidesini oluﬂturan kemik yap›lara, Onodi hücresinin varl›¤›na, sfenoid sinüslerin patolojiye kat›l›p kat›lmad›¤›na
ve sfenoid sinüsün lateral duvar›ndaki vital oluﬂumlar› örten kemikte dehissans olup olmad›¤›na çok dikkat edilmelidir. Özellikle diffüz polipozis133
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Resim 2. Aksiyel BT.

Resim 3. Koronal BT.

li hastalarda anatomik reperlerin BT deki poliplere ba¤l› opasiteler nedeniyle gizlenebilece¤i ve de¤erlendirmenin zor olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Hastalar›n radyolojik görüntülerinin cerrahi esnas›nda mutlaka ameliyathanede olmas› gerekti¤ini vurgulamaya ihtiyaç yoktur.
Medikal tedavi sonras› radyolojik inceleme ile cerrahi planlanan hastada ameliyat gününe kadar topikal kortikosteroidli spreylere devam edilmelidir. Kortikoterapi nazal polip kitlesinde küçülme yan›s›ra mukozal
enflamasyonu bask›lad›¤› için cerrahi esnas›nda kanamay› azaltacakt›r.
Klinik uygulamam›zda cerrahi planlanan hastada topikal kortikoterapinin
yan›s›ra kontrendikasyon oluﬂturacak klinik durum yok ise hastalara ameliyat tarihinden bir hafta önce 1mg/kg prednisolon oral yoldan baﬂlanmakta ve doz her gün azalt›larak tedavinin bitti¤inin ertesi günü hasta
ameliyat edilmektedir.
Cerrahi Yöntem
Premedikasyon sonras› ameliyathaneye al›nan hastaya uyutulmadan
önce topikal oxymetazolin/xylometazolin spreyler s›k›larak vazokonstrüksiyon sa¤lanmaktad›r. Diffüz polipozisli hastalar rutin olarak genel
anestezi alt›nda ameliyat edilmektedir. Tüm hastalarda cerrahiye baﬂlamadan önce %2 lidokain+1/100.000 epinefrin ile infiltrasyon yap›lmaktad›r.
‹nfiltrasyona sfenopalatin bölgeden baﬂlanmaktad›r (Resim 4). Sfenopalatin enjeksiyon için 20 G branül kullan›lmaktad›r. Enjeksiyonun alan›na
ulaﬂabilmesi için branüle ﬂekil verilmesi gereklidir (Resim 5 ve 6). Daha
sonra orta konkan›n arka ucundan baﬂlayarak öne do¤ru infiltrasyon yap›lmakta orta konkan›n lateral duvara yap›ﬂt›¤› bölgenin yaklaﬂ›k 1 cm üstü ve unsinat ç›k›nt›n›n lateral duvara yap›ﬂt›¤› yerin hemen gerisine infiltrasyonlar yap›lmaktad›r. Burun içine jetokain emdirilmiﬂ pediler yerleﬂtirilerek 10 dakika beklenmesi cerrahi s›ras›nda kanamay› azaltmak için çok
önemlidir. Bu süre esnas›nda enstrümanlar gözden geçirilip hastan›n BT
leri yeniden de¤erlendirilebilir. E¤er polip kitleleri sfenopalatin bölgeye
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