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Abstract

Maloklüzyona neden olan çene deformitelerinin düzeltilmesinde
genellikle Le Fort I osteotomisi ile mandibular ramus prosedürleri
(sagital split) birlikte kullanılmaktadır. Maksillayı içeren dentofasial deformitesi olan bireyler septum deviasyonu ve inferior konka
hipertofisine bağlı semptomatik nazal nefes alma zorluğu açısından yüksek risk taşımaktadır. Bunlar dikkate alınmazsa ortognatik
cerrahi sonrasında bu hastalarda ciddi hava yolu problemleri gelişebilmektedir. Bu hastalarda operasyon öncesi dönemde hava
yoluna yönelik detaylı inceleme yapılmalıdır. Bu konuda hastalar
bilgilendirilmeli; endikasyon varlığında mümkünse operasyon sırasında ya da sonrasında uygun hava yolu müdahalelerinin yapılması
gereklidir.

Le Fort I osteotomy is usually combined with mandibular ramus
procedures (sagittal split) in order to correct dentofacial deformities that cause malocclusion. Patients who have dentofacial
anomalies involving the maxilla carry a higher risk of difficulty
in breathing due to septal deviation and inferior turbinate hypertrophy. If these conditions are ignored preoperatively, severe
airway problems may come up after orthognathic surgery. A detailed examination regarding nasal airway should be conducted
in such patients, and they should be informed about their condition which may require an additional intervention during or after
their main surgery.
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GİRİŞ
Le Fort I osteotomisi genellikle mandibular ramus prosedürleri ile birlikte (sajital split) maloklüzyona neden olan çene deformitelerinin
düzeltilmesinde kullanılmaktadır.1 Eğer tedavi edilmezse dentofasyal deformiteler çiğneme ve konuşma fonksiyonlarında kronik zorluğa ve tercih edilmeyen yüz estetik görüntüsüne neden olmaktadır.2 Le Fort I osteotomisi primer olarak oklüzal seviyeyi düzeltmeye
izin verirken bunun yanında üst dudak pozisyonu, burun tipi ve alar taban bölgesi ve kolumellolabial açıyı da etkiler.3 Maksillanın
farklı yönlerde mobilizasyonu nasal ve labiyal morfolojide farklı etkiler oluşturur ve bu değişiklikler 6 ay sonra stabil hâle gelir.4 Le
Fort I osteotomisinden sonra özellikle nazotrakeal entübasyon yapılan hastalarda nazal septum deviasyonu gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bunun yanında erken dönemde palatal bölgede kanama, geçici hava yolu obstrüksiyonu ve operasyon bölgesinde
şişlik, vasküler hasara bağlı kanamalar, sinir hasarına bağlı parezi ve paresteziler, enfeksiyonlar, TME hastalıkları, mandibula kırıkları
görülebilmektedir. 2,3,5
Septal eğrilik ve kalınlaşmalar nazal hava akımını ve sinüs drenajını zorlaştıran nedenlerdir. Bunun yanında büyümüş inferior konkalar da
hava akımını azaltır ve sinüs drenajını bozar.6,7 Ayrıca iskeletsel deformiteye bağlı olarak nazal açıklığın dar oluşu da (konstrikte piriform
apertür) nazal hava akımı obstrüksiyonunun nedenlerindendir.8 Hipertrofik inferior konkalar medikal tedaviye kısıtlı cevap vermektedir,
genellikle parsiyel konka redüksiyonundan fayda görürler. Endikasyon varlığında septoplasti ve inferior konka redüksiyonu nazal hava
akımını ve sinüs drenajını artırmak amacıyla sıklıkla yapılmaktadır.9
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Klinik tecrübemiz doğrultusunda biz de önceden septum
deviasyonu ve konka hipertrofisi gibi hava yolu problemleri olan hastalarda ortognatik cerrahi sonrasında erken ve
geç postoperatif dönemde solunum problemlerinin arttığını gözlemledik. Bu yazıda tarafımızca dentofasial deformite nedeniyle bimaksiller cerrahi yapılan iki olgu üzerinden
ortognatik cerrahi ile birlikte hava yolu cerrahisinin önemi
tartışılacaktır.
OLGU SUNUMLARI
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OLGU 1
Kırk bir yaşında kadın hasta, yaklaşık 6 yıldır ortodontik tedavi
gördüğü dış merkezden, sınıf 3 maloklüzyon tanısıyla, sefalometrik analizi yapılmış olarak tarafımıza yönlendirildi. Fizik
muayenesi ve bilgisayarlı tomografi görüntülerinin değerlendirilmesi yapılan hastaya bilateral sagital split osteotomi ve
Le Fort I osteotomi yapıldı. Preoperatif değerlendirilen bilgisayarlı tomografi görüntülerinde septum deviasyonu görülen fakat hava yolu ile ilgili hiçbir yakınması olmayan hastaya
operasyon sırasında eş zamanlı hava yolu girişimi yapılmadı
(Şekil 1, 2). Postoperatif 1. gününde servise alınan hasta, nefes
alıp vermede güçlük yakınmasının gelişmesi üzerine tekrar

a

b

değerlendirildi. Operasyon sonrası erken dönemde ciddi nefes almada zorluk yakınmaları saptanan hasta bunun üzerine
postoperatif 3. günde operasyona alınarak açık teknikle septoplasti yapıldı. Operasyonun sonunda her iki nazal vestibülden intranasal splintler yerleştirildi. İkinci operasyondan sonra nazal hava yolu yakınmalarında belirgin gerileme gözlendi
(Şekil 3, 4).
OLGU 2
Yirmi beş yaşında erkek hasta yaklaşık 3 yıl boyunca dış
merkezde ortodontik tedavi gördükten sonra dentofasiyal
anomali nedeniyle tarafımıza yönlendirildi. Tarafımızca fizik
muayenesi ve radyolojik değerlendirilmesi yapıldı (Şekil 5, 6).
Hastaya sınıf 3 maloklüzyon tanısıyla bilateral sagital split osteotomi ve Le Fort I osteotomi yapıldı. Preoperatif hava yolu
yakınmaları olan ve tomografisinde bilateral inferior konka
hipertrofisi saptanan hastaya nazal hava yolunu rahatlatmak
amacıyla, aynı seansta Le Fort I osteotomisini takiben bilateral
parsiyel inferior konka rezeksiyonu uygulandı. Operasyon sonunda her iki nazal boşluğa intranazal splintler adapte edildi.
Postoperatif 1. günde servise alınan hastanın yapılan değerlendirmesinde burundan nefes alıp verme yakınmasının olmadığı saptandı (Şekil 7, 8).

c

Şekil 1. a-c. Birinci olgunun preoperatif görünümü. Maloklüzyon ve burundaki deviasyon belirgin olarak görülüyor. (a) anterior, (b) lateral, (c)
oblik görünüm

a

b

c

Şekil 2. a-c. Birinci olgunun preoperatif BT görüntüleri. (a) aksiyel kesitte anterior septum deviasyonu görünümü, (b) koronal kesitte kaudal
septal deviasyon ve sağ konkal hipertrofi görünümü (c) aksiyel kesitte belirgin sağ alt konka hipertrofisi
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Şekil 3. a-c. Birinci olgunun postoperatif 6. aydaki görünümü. Maloklüzyon ve burundaki eğrilikte düzelme mevcut. (a) anterior, (b) lateral, (c)
oblik görünüm

a

b

c

Şekil 4. a-c. Birinci olgunun postoperatif 6. ay BT görüntüleri. (a) aksiyel kesitte septumda düzelmiş görünüm, (b) koronal kesitte septumda
düzelme ve sağ konka boyutunda küçülme, (c) aksiyel kesitte sağ alt konka boyutunda küçülme

a

b

c

Şekil 5. a-c. İkinci olgunun preoperatif fotoğrafları. (a) anterior, (b) sol lateral, (c) sağ lateral görünüm

Her iki hastaya bilgilerinin ve fotoğraflarının bilimsel çalışmada kullanılacağı anlatılarak onamları alınmıştır.
TARTIŞMA
Literatürde birçok yazar tarafından Le Fort I osteotomisinin nazal morfoloji ve hava akımı üzerine etkisi tartışılmıştır. Moses 10,

Le Fort I osteotomisi gerektiren çeşitli çene deformitelerinin
postoperatif olarak nazal sinüs ve hava yolu problemleri açısından daha büyük risk taşıdığını iddia etmiştir. Turvey, Le Fort I osteotomisinin nazal solunum üzerinde çeşitli olumsuz yan etkileri olabileceğini, çene cerrahisi öncesinde septal deviasyon ve
konka hipertofisi varlığının değerlendirilmesi gerektiğini, preoperatif veya intraoperatif olarak gerekli düzeltmeler yapılması
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Şekil 6. a-c. İkinci olgunun preoperatif BT görüntüleri. (a) aksiyel kesitte minimal septum deviasyonu ve bilateral alt konkal hipertofisi görünü
mü, (b) koronal kesitte belirgin bilateral alt konka hipertrofisi, (c) koronal kesitte oldukça daralmış hava yolu görünümü

a

b

c

Şekil 7. a-c. İkinci olgunun postoperatif 3. aydaki görünümü. (a) anterior, (b) sol lateral, (c) sağ lateral görünüm

gerektiğini tavsiye etmiştir.11 Ghoretshtan ve ark.12 çalışmasında
maksiller impaksiyon ve ilerletmenin nazal respiratuvar fonksiyonu artırdığı, fakat maksillar impaksiyon ve geri almanın nazal
respiratuvar fonksiyonu azalttığı gösterilmiştir. Hatab ve ark.13
çalışmasında sınıf 3 maloklüzyonu olan hastalara yapılan izole
mandibular geriletme ya da çift çene cerrahisinden sonra faringeal hava yolunda daralma olduğu, ancak izole geriletme yapılan grupta hava yolunda daha fazla daralma olduğu gösterilmiştir. Bu bilgilere göre gelişimsel maksiler ve/veya mandibular
deformitesi olan hastalarda bu deformitelere kronik hava yolu
problemlerinin de sıklıkla eşlik ettiğini ve bazı prosedürlerin bu
problemleri artırabildiğini görmekteyiz.
Ortognatik cerrahların Le Fort I osteotomisi yaparken eş zamanlı olarak semptomatik hastalarda intranazal cerrahi yapa-

rak hava yolu problemlerini çözme şansı mevcuttur. Posnick
ve ark.14 çalışmasında nazal problemlere Le Fort I osteotomisi
sırasında başarılı bir şekilde müdahale edilebileceği bildirilmiştir. Le Fort I osteotomisi ve down fraktür yapıldıktan sonra
periosteal elevatör ile submukozal planda kemik ve kartilaj septumun tüm deviye alanlarına ulaşılabileceği ve deviye alanların ortadan kaldırılabileceği, daha sonra nazal mukoza açılarak
inferior konkaya ulaşılabileceği, hipertrofik inferior konkanın
inferior kısmının eksize edilebileceği veya koterize edilebileceği aynı yayında tariflenmiştir. Posnick ve ark. 14 maksillomandibular deformitelere bağlı kronik hava yolu obstrüksiyonunu
düzeltmede ortognatik cerrahi ile eş zamanlı yapılan hava yolu
müdahalelerinin çoğunlukla yeterli olduğu, hava yolu obstrüksiyonunun tekrarlama oranlarının az olduğu ve bu girişimlerin
kemik iyileşmesini etkilemediği göstermiştir.15
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Şekil 8. a-c. İkinci olgunun postoperatif 3. aydaki BT görünümü. (a) aksiyel kesitte sağda daha belirgin olmak üzere alt konka boyutunda küçülme, (b)
koronal kesitte sağda daha fazla olmak üzere konkaların boyutunda küçülme, (c) koronal kesitte hava yolunda öncesine göre genişlemiş görünüm

Hava yolunun açılması hastalarda koku duyusunu, sinüs drenajını, uyku kalitesini, günlük hayatta dinçliği, spor/egzersiz
performansını artırmaktadır. Le Fort I osteotomi yapılıp maksilla tespit edildikten sonra nazal spine, nazal taban ve piriform apertürlerin morfolojisi (dar piriform apertür) gözden
geçirilmeli ve endikasyon varlığında kemik kontürleri istenmeyen estetik ve fonksiyonel sonuçların önüne geçmek için
düzeltilmelidir.8
Biz de sınıf 3 maloklüzyon nedeniyle ortognatik cerrahi yaptığımız preoperatif septum deviasyonu olan fakat hava yolu
yakınmaları olmayan bir hastamızda operasyon sonrası dönemde belirgin nazal nefes alma sorunu tespit ettik. Bunun
üzerine hastaya postoperatif 1. haftada septoplasti yapılarak
hava yolu rahatlatıldı (Olgu 1). Bir diğer hastamızda preoperatif yapılan incelemede semptomatik nazal hava yolu problemleri mevcuttu. Yapılan görüntülemelerde septum deviasyonu
minimal fakat bilateral belirgin inferior konka hipertrofisi tespit ettik. Bu hastada operasyon sırasında Le Fort I osteotomi
sonrası mukoza parsiyel konka rezeksiyonu yapılarak hava
yolu müdahalesi gerçekleştirildi (Olgu 2).
Literatürde septoplasti ve inferior konka rezeksiyonu komplikasyonları rezidü obstrüksiyon, “saddle nose” deformitesi,
anozmi, septal perforasyon, nazal kuruluk, hematom, enfeksiyon, septal apse, postoperatif nazal kanama ve batma olarak
bildirilmiştir.16,17 Hava yolu girişimi yapılan iki hastamızda da
postoperatif 1. ve 3. ayda yapılan kontrollerinde herhangi bir
komplikasyon gözlenmedi. Hastalardan subjektif olarak alınan geri bildirimlerde nazal hava yolu yakınmalarında olarak
belirgin gerileme olduğunu saptadık.
SONUÇ
Dentofasial deformitesi maksillayı da içeren bireyler septum
deviasyonu ve inferior konka hipertofisine bağlı semptomatik
nazal nefes alma zorluğu açısından daha yüksek risk taşımaktadır. Bu bulgular dikkate alınmaz ve yeterli değerlendirme
yapılmazsa ortognatik cerrahi sonrasında bu hastalarda ciddi

hava yolu problemleri gelişebilmektedir. Bu hastalarda operasyon öncesi dönemde hava yoluna yönelik detaylı inceleme
yapılmalıdır. Bu konuda hastalar bilgilendirilmeli, endikasyon
varlığında mümkünse operasyon sırasında ya da sonrasında
uygun hava yolu müdahalelerinin yapılması gereklidir.
Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu çalışmaya katılan hastalardan
alınmıştır.
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