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Değerl� Üyeler�m�z,

S�zlere bu yıl 8. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneğ� Kongres�n� Antalya’da 
düzenleyecek olduğumuzu b�ld�rmekten mutluluk duymaktayız.

Derneğ�m�z b�r çok d�s�pl�n�n b�r arada olması �le daha güçlü ve b�l�msel açıdan daha doyurucu 
çalışmalar yapmaktadır. Bu alana gönül verm�ş değerl� üyeler�m�zle b�lg�ler�m�z� paylaşmayı, 
sohbet ve tartışmalar yapmayı çok özled�k.

Antalya’mızın güzel �kl�m koşullarında Glor�a Golf Resort Otel ve Kongre Merkez�'n�n b�ze 
sunduğu çok güzel ve h�jyen�k ortamda 19-20 Kasım 2022 tar�h�nde toplanmak arzusundayız.

D�ğer taraftan yurtdışından katılacak değerl� katılımcılardan bazılarının �se kongrem�ze 
uzaktan, onl�ne olarak katılarak destek sağlayacaklarını söylemek �ster�z.

S�z değerl� üyeler�m�z ve katılımcılarımızı 8. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneğ� 
Kongres�’ne davet etmekten çok mutlu olduğumuzu ve b�rl�kte olmak �ç�n heyecanlandığımızı 
bel�rtmek �ster�z.

Antalya’da görüşmek d�leğ�yle.

Prof. Dr. F. F�gen Özgür  Prof. Dr. Servet Doğan
Dudak Damak Yarıkları Derneğ�  Dudak Damak Yarıkları Derneğ� 
Eş-Başkanı  Eş-başkanı
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DDYD Yönet�m Kurulu
Eş-Başkan  Dr. F�gen Özgür
Eş-Başkan  Dr. Servet Doğan
Genel Sekreter  Dr. Müge Aksu
Sayman  Dr. Ayşe Tuba Altuğ
Üye  Dr. Mav�ş Emel Kulak Kayıkçı
Üye  Dr. Yağmur Aydın
Üye  Dr. Şeyda Ev�n

B�l�msel Kurul
Hakan Ağır

Mo Almuz�an
Hugh Brewster
Can�ce Crerand

Mert Çalış
Elç�n Esenl�k

Kr�st�n J B�llaud Feragen
Derya Germeç Çakan

Ç�ğdem K�razlı
Let�z�a Per�llo

Jul�eta Perond�
Zahra Polat
N�cola Stock

Zeker�ya Tosun
Nesl�han Üçüncü

Özlem Ünal Logaçev
Senem Zeyt�noğlu
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Oturum Başkanları: Şeyda Güray Ev�n, Murat Kara
09:00-09:20  Damak Yarığı Cerrah� Eğ�t�m�nde Deney�m� Arttıran 

Metotlar: Cerrah� Eğ�t�m Modeller� - Murat Kara

09:20-12:15  Sözlü B�ld�r� Oturumu 1
SB-01  Velofarengeal D�sfonks�yon Tedav�s�nde Uygulanan Super�or Bazlı Poster�or Farengeal Flep 

Cerrah�s� Sonrası Flep Patens�s�n�n, Konuşma Sonuçlarının ve Obstrükt�f Uyku Apne R�sk�n�n - 
Etk�n Boynuyoğun

SB-02  Dudak Damak Yarıklı Olgulara Eşl�k Eden Renal Anomal�ler ve Hastalıklar: Retrospekt�f Kl�n�k B�r 
Çalışma
Gökberk Çavuşoğlu, Etk�n Boynuyoğun, Arda Saltaş, Mert Çalış, Fatma F�gen Özgür

SB-03  Dudak Damak Yarıklı Olgularda Beslenme Eğ�t�m�n�n ve Beslenmey� Destekley�c� Yöntemler�n�n 
Araştırılması
Alaz Çırak, Murat Kara, Mert Çalış, Fatma F�gen Özgür

SB-04  Yarık Dudak Damak Hastalarında Sekonder R�noplast� Sonrası Oluşan Nazal Morfoloj�k 
Değ�ş�kl�kler�n Antropometr�k Anal�z�
Sare Dem�rtaş, Mustafa Sütçü, Zeker�ya Tosun

SB-05  Velofar�ngeal Yetmezl�kte Yen� B�r Mod�fikasyon: Far�ngeal Flep �le Komb�ne Rad�kal �ntravelar 
Veloplast� Sonuçlarının Konvans�yonel Tekn�k �le Kıyaslanması, Ön Çalışma Ver�ler�n�n Anal�z�
Murat Kara, Mert Çalış, Fer�t Uzun, Mav�ş E. K. Kayıkc�, F�gen Özgür

SB-06  Dudak Damak Yarığı Onarımı Cerrah�s� Ardından Ağız Bakımında Sodyum H�poklor�t Solüsyonu 
Kullanımının Sonuçlarının İncelenme
Alaz Çırak, Murat Kara, Mert Çalış, Fatma F�gen Özgür

SB-07  Dudak Yarığı Olan Hastalarda Alar Tabanın Yükselt�lmes� Amacıyla Dezep�tel�ze Flep Kullanımı
Lütfi Eroğlu, Üm�t Eyüpoğlu, Mehmet Berke Göztepe, Yağız Berk Eroğlu

SB-08  Yarık Damak Hastaları İç�n Tasarladığımız Prat�k Cerrah� Aletler
Lütfi Eroğlu, Üm�t Eyüpoğlu, Mehmet Berke Göztepe, Yağız Berk Eroğlu

SB-09  Orta Asya Savaş ve Kr�zler�n�n Göçmen Dudak Damak Yarıklı Hastaların Tedav�ler� Üzer�ne 
Etk�ler�
Nuh Ev�n, Şeyda Güray Ev�n, Ethem Güneren

SB-10 Damak Dudak Yarığı Hastalarının Tak�pler�nde Teletıp Yöntemler�n�n Kullanılması
Şeyda Güray Ev�n

SB-11  Yen�doğan Dönem�nde Pr�mer Yarık Dudak-Damak Hastalarında Yarık T�p� İle Nazo/Orogastr�k 
Beslenme Tüpü Kullanımı ve Yoğun Bakım Yatış
Kad�r Yazıcı, Gal�p Gencay Üstün, F�gen Özgür

SB-12  Geleneksel İk� Flep Palatoplast� Ve Dorrance Palatoplast� Tekn�kler�n�n Mod�fikasyonu: Oral 
Mukozal Z-Plast�n�n Erken Dönem
Pembe Büşra Kıryaman, Süleyman Yıldızdal, Murat Kara, Mert Çalış, Mav�ş E.K. Kayıkc�, Fatma 
F�gen Özgür

SB-13  Pr�mer Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Eşl�k Eden Anomal�ler ve Bu Değ�şkenler�n Operasyon 
Yaşı Ve Erken Dönem Postoperat�f
Nur Erek, Gökhan Sert, F�gen Özgür

SB-14  Cov�d-19 Pandem�s�n�n Dudak Damak Yarıkları Cerrah�s� Üzer�ne Etk�s�
İlke Kılıç, Murat Kara, F�gen Özgür

SB-15  Dudak yarığı burnu r�noplast�s�nde septal ekstans�yon greft� �le kolumellar strut greft�n 
karşılaştırılması
Muhammed Furkan Açıl, Arda Küçükgüven, Mert Çalış, Fatma F�gen Özgür

SB-16  Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Alveolar Yarık Gen�şl�ğ�n�n Telekantusa Etk�s�
Hayrun�sa Koçy�ğ�t, Muazzez Suzen, S�na Uçkan

SB-17  Dudak Damak Yarıklı B�reylerde Tesadüfi Bulguların İncelenmes�
Ruk�ye Kavasoğlu, F�l�z Uslu, Şuay�p Burak Duman

19 KASIM 2022, CUMARTESİ
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SB-18  Dudak Damak Yarıklı B�reylerde ve Sağlıklı B�reylerde Art�küler Em�nens Eğ�m� ve 
Temporomand�bular Eklem Morfoloj�s�
Mahmut Tankuş, Büşra Arıkan, Aydın Kesk�nrüzgar, Numan Dedeoğlu

SB-19  Dudak damak yarıklı olgularda orb�tomalar bölgen�n değerlend�r�lmes� (sefalometr�k �nceleme)
Al�han Özdem�r, Serhat Ş�bar, Mert Doruk, Gülce Tosun, Ayşe Gülşen, Nesl�han Üçüncü

SB-20  Tek Taraflı ve Ç�ft Taraflı Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maks�ller Ark Formunun İncelenmes�
Özd�l Selver, Ege Doğan, Servet Doğan

SB-21  Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Yarık T�p�n�n Anne Sütü İle Beslenme Üzer�ne Etk�ler�
Murat Kara, Burcu Acımış, F�gen Özgür

SB-29  Yarık damak onarımınında tampon kullanılmamasının postoperat�f erken dönem sonuçlarına etk�s�
Gökhan Sert, Burak Akça, Fatma F�gen Özgür

13:30-13:45  Açılış Konuşması  
F�gen Özgür
Servet Doğan

Oturum Başkanları: Müge Aksu, Mert Çalış
13:45-14:15  Orthodont�c goals �n CLP pat�ents - Let�z�a Per�llo
14:15-14:45  Cohes�ve care: A v�s�on for the future of clos�ng the cleft - Mo Almuz�an

14:45-15:00  Çay/Kahve Arası

Oturum Başkanları: İbrah�m Vargel, Derya Germeç
15:00-16:00  Panel: Interd�s�pl�ner tedav� ek�b�nde ps�koloğun rolü  

Senem Zeyt�noğlu, Hugh Brewster, Can�ce Crerand, 
Pascale Gavella, Jul�eta Perond�, N�cola Stock

16:00-16:20  Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Malokluzyonun D�straks�yon Osteogenez�s� �le Düzelt�lmes�  
İbrah�m Vargel

16:20-16:40  Alveolar yarık onarımı: Üç boyutlu yaklaşım ve Dudak Damak Yarıklı hastalarda Ortognat�k Cerrah� 
Mert Çalış

16:40-17:00  Poster Sunumlar (Poster Alanı)
P 001  Tek Taraflı Dudak Damak Yarığı Vakasında Alveolar Şekillendirme Tedavisi: Olgu Sunumu

Ezgi Kösen, Ezgi Sunal Aktürk, Hakan Ağır
P 002  Alveol Greftleme Öncesi Yetişkin Hastada Fonksiyonel Sınıf III Anomalinin Sabit Ortodontik 

Apareylerle Tedavisi ve Hawley Tipi Retansiyon Apareyleriyle 1 Yıllık Takibi
Hilal Tarkan, İbrahim Erhan Gelgör

P 003  Tek Taraflı Tamamlanmış Dudak Damak Yarığı Olgusunun Nazoalveoler Şekillendirmesi
Ş. Gizem Kavak Ceylan, Cuma Polat, Nihal Hamamcı

P 004  Komple Bilateral Dudak Damak Yarıklı Hastada Nazoalveolar Şekillendirme: Olgu Sunumu  
Meral Duman, Elif Dilara Şeker, Hakan Ağır

P 005  Tek Taraflı Komplet Dudak Damak Yarıklı Bir Vakanın Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu
Gizem Altundal, Hande Uzunçibuk, Gülnaz Marşan, Bahattin Alper Gültekin

P 006  Unilateral Primer ve Sekonder Damak Yarıklı Adölesan Vakada Ortodontik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Gizem Altundal, Nil Cura, Erol Kozanoğlu

P 007  Unilateral Dudak Damak Yarıklı Hastada Nam Uygulaması
Seda Kotan, Murat Tunca

P 008  Çift Taraflı Dudak, Damak Yarığı Vakasında Nazoalveolar Şekillendirme Tedavisi: Olgu Sunumu
Ezgi Sunal Aktürk, Hümeyra Ünsal

P 009 Tek Taraflı Dudak Damak Yarığı Olan Hastalarda Masseter Kas Fonksiyonlarının Elektromiyografik 
Değerlendirilmesi
Simge Yazğan, Aslı Bahar Doğan, Servet Doğan

19 KASIM 2022, CUMARTESİ
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Oturum Başkanları: 
Elç�n Esenl�k, Beng�su Akarsu Güven

08:30-08:50  Özel gereks�n�ml� hastalarda ortodont�k ve ortoped�k yaklaşımlarla yaşam kal�tes�n�n �y�leşt�rmes�  
Ayşe Tuba Altuğ

08:50-09:10  Cerrah� önces� ortoped�k tedav� �le premaks�lla düzelt�m� - Elç�n Esenl�k
09:10-09:30  Dudak Damak Yarıklarında D�şsel Anomal�ler - Beng�su Akarsu Güven
09:30-09:50  Dudak Damak Yarıklı B�reylerde Alternat�f hızlı maks�ller gen�şletme ve daraltma (ALT-RAMEC) 

Protokolü �le Maks�ller Protraks�yonun geç dönem sonuçlarının değerlend�r�lmes� - Ege Doğan
09:50-10:10  Dudak Damak Yarıklarında ve D�ğer Kran�yofas�yal Anomal�lerde 3-Boyutlu Teknoloj�ler �le Tedav� 

Planlaması ve Uygulaması - Ber�ka Kadıoğlu

10:10-10:30  Çay/Kahve Arası

Oturum Başkanları: 
Lütfi Eroğlu, Şad�ye Bacık Tırank

10:30-11:50  Dudak Damak Yarıklarında Erken Müdaheleden Yet�şk�nl�ğe - Şad�ye Bacık Tırank
11:50-12:10  Dudak Damak Yarıklarında �ş�tme Tak�b� - Mehtap Yıldırım

12:10-13:10  Sözlü B�ld�r� Oturumu 2
SB-22  Dudak Damak Yarıklı Çocukların Beslenme ve Oral Alışkanlıklarının İncelenmes� ve Yarıksız

Çocuklar �le Karşılaştırılması
Handan Tuğçe Oğuz

SB-23  Nazoalveolar Şek�llend�rme (Nam) �le İlg�l� İnternet B�lg�ler�n�n Kal�te ve İçer�k Değerlend�r�lmes�
Merve Nur Eğlenen, Can Arslan, Derya Germeç Çakan

SB-24  İnternette Yer Alan Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Beslenme B�lg�ler�n�n İçer�k ve
Güven�rl�ğ�n�n Değerlend�r�lmes�
Fatma Aslı Konca

SB-25  B�r Ün�vers�te Hastanes� Ortodont� Kl�n�ğ�ne Başvuran Yarıklı Hastaların Retrospekt�f İncelenmes�
Ayça Üstdal Güney, Beyza Den�z Türkoğlu

SB-26  D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Öğrenc�ler�n�n Dudak/Damak Yarığı Hakkındak� B�lg� Düzey�, Farkındalık
ve Tutumlarının Değerlend�r�lmes�
Esra Genç

SB-27  Un�lateral Dudak Damak Yarıklı B�reylerde Kıbt Görüntüler�nden Eklem Poz�syonunun
Değerlend�r�lmes�
Mehçure Nur Albayrak, Demet Süer Tümen, Yazgı Ay Ünüvar

SB-28  D�ş Hek�mler�n�n Dudak Damak Yarıklı Yen�doğanlar Hakkında B�lg�, Farkındalık Düzey� ve
Tutumu
Pel�n Acar Ulutaş, İrem Ş�şman

13:10-13:20 Kapanış

20 KASIM 2022, PAZAR
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Kaynaklar 
1. Cohen SR, Kalinowski J, LaRossa D, Randall P. Cleft palate fistulas: a multivariate statistical

analysis of prevalence, etiology, and surgical management. Plast Reconstr Surg. Jun
1991;87(6):1041-7.

2. Rohrich RJ, Love EJ, Byrd HS, Johns DF. Optimal timing of cleft palate closure. Plast Reconstr Surg. Aug
2000;106(2):413-21; quiz 422; discussion 423-5. doi:10.1097/00006534-200008000-00026

3. Podolsky DJ, Fisher DM, Wong KW, Looi T, Drake JM, Forrest CR. Evaluation and Implementation of  a
High-Fidelity Cleft Palate Simulator. Plast Reconstr Surg. Jan 2017;139(1):85e-96e.
doi:10.1097/prs.0000000000002923

4. Williams WN, Seagle MB, Pegoraro-Krook MI, et al. Prospective clinical trial comparing outcome
measures between Furlow and von Langenbeck Palatoplasties for UCLP. Ann Plast Surg. Feb
2011;66(2):154-63. doi:10.1097/SAP.0b013e3181d60763
Murat Kara, 0505 956 51 18 , mailsmurat@gmail.com
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ALVEOLAR YARIK ONARIMI : 3 BOYUTLU YAKLAŞIM 

Mert ÇALIŞ 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD., Ankara 

Alveolar bölge maksillanın dişlere destek sağlayan kemik çıkıntısıdır. Gelişimi dental gelişime 
paralel seyreder; diş çıkarken gelişir, dişler kaybedildiğinde rezorbe olur. Santral ve lateral 
kesiciler premaksillada bulunur. Kanin, biküspid ve molar dişler lateral segmentte yer alır. DDY, 
maksillanın premaksilla ile lateral segmentlerini etkiler. Alveolar yarık hattı burada yerleşmiştir. 
Alveolar yarık onarımı ile hedeflenen, alveolar segmenterin kollapsının engellenmesi, kanin ve 
lateral kesicilerin ark içine, daha stabil olan alveoler kemiğe sürmesinin sağlanması , maksiller 
ekspansiyon sonrası relapsın engellenmesi, yarık hattında dental restorasyon, burun tabanının 
desteklenmesi ve estetik kazanım, nazolabial fistüllerin onarımı ve velofarengeal fonksiyonlara 
katkı ve ortognatik cerrahiye hazırlık olarak sıralanabilir. Genellikle tercih edilen tedavi 
zamanlaması sekonder kemik greftlemesi ile 6-12 yaşlar arasında gerçekleştirilmesidir. İdeal 
zamanlama belirlenirken dikkate alınacaklar, dental yaş, lateral kesicilerin konumu, santral 
kesicilerin rotasyon gereksinimi, hastanın yaşı ve yarığın boyutu, sosyal durum, ilave ek 
cerrahilerin gereksinimi ve ekip dinamiği ve koordinasyon olarak sıralanabilir. Cerrahi olarak 
defektin üç boyutlu ele alınması, tek hedefin diş kökünü kemik ile desteklemenin olmaması 
önemlidir. Sonuç olarak başarılı alveolar greftleme hem burun profiline, hem de olası ortognatik 
cerrahi için katkı verecektir. Bu konuda ortodonti ve plastic cerrahi işbirliği oldukça önemlidir. 

DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALARDA ORTOGNATİK CERRAHİ 

Mert ÇALIŞ 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD., Ankara 

Dudak damak yarıklı hastalarda görülen temel ortognatik problemler maksiller gerilik, maksiller 
darlık ve diş diziliminde bozukluktur. Bunların tedavisinde standart yaklaşım ortodontik hazırlığı 
takiben Le Fort 1 ostetomisi ile maksiller ilerletmedir. Maksillomandibuler uyumsuzluğun fazla 
olduğu hastalarda eğer gerekli maksiller ilerletme miktarı 10mm.den fazla ise distraksiyon ile 
maksiller ilerletme gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla kliniğimizde temel yaklaşım RED (rijit 
eksternal distraktör) yardımıyla bu sürecin gerçekleştirilmesidir. Bu sunumla paylaşılmak istenilen 
zor hastalarda uygulanabilecek alternatif bir yaklaşımın paylaşılmasıdır. 3 hastada ileri maksiller 
gerilik nedeniyle ortodontik tedavi gerçekleştirilmeden ‘surgery first’ yaklaşımı ile Lefort 1 
osteotomisi ve 22-26 mm arasında değişen miktarlarda ilerletmeyi takiben RED çıkarılmış ve 
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maksilla plak vida sistemleri ile tespit edilip ortodontik tedavi sonrasında gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar kabul edilebilir sınırlarda olup, zor ve ortodontik tedavinin ileri maksiller gerililik 
nedeniyle gerçekleştirilemediği hastalarda cerrahi tedavi ilk planda gerçekleştirilip, ortodontik 
tedavi cerrahi sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.    
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CERRAHİ ÖNCESİ ORTOPEDİK TEDAVİ İLE PREMAKSİLLA DÜZELTİMİ

Elçin Esenlik, DDS, PhD 
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD., Antalya, Türkiye 

Cerrahisi Öncesi İnfant Ortopedisinin genel amaçları yarık şiddetini ve distorsiyona uğramış dokuların 
şiddetini azaltmaktır. Bu amaçla birçok farklı yenidoğan ortopedik yöntemi literatürde tanımlanmıştır. 
İyi sıralanmış yarık segmentlerini onarmak daha kolaydır ve daha az gergin doku oluşmasını ve daha az 
doku kaldırmayı sağlar. Bu durum şiddetli yarık vakalarında daha önemli hale gelmektedir. Her bir 
ortopedik teknikte farklı mekanikler kullanılır ve farklı yollarla distorsiyon azaltılır. Bununla birlikte yarık 
tipindeki varyasyon oldukça fazladır ve özellikle bilateral vakalarda şekillendirme zor olabilmektedir.    

Fırlak, rotasyonlu ve rudimenter premaksillalar ve intranazal yerleşimli olanları şekillendirmek ve 
onarmak zor olabilmektedir. Bunun haricinde uzun vomer ve fırlak premaksilla varlığı, bütün damak ve 
uzun vomer kombinasyonu diğer zorlu durumlardandır. Farklı tekniklerle premaksillanın ortalanması, 
rotasyon düzeltimi ve aşırı uzun vomerin şekillendirilmesi bazı tekniklerin kombine kullanımı ile 
mümkün olmaktadır. Mc Neil ve NAM metodlarının kombinasyonu premaksillanın vertikal düzeltimi 
için kullanılabileceği gibi asimetrik kuvvet uygulanması ile rotasyon düzeltimi de yapılabilir. Daha 
şiddetli vakalarda ise Latham apareyi de tercih edilebilir. Sonuç olarak;   

• Her ortopedik apareyde farklı mekanikler kullanılır,

• Vakaya özel yaklaşımlar daha iyi sonuçlar sağlar,

• Farklı ortopedik yaklaşımların kombinasyonu elde edilen sonuçları iyileştirmektedir.

PREMAXİLLA MANAGEMENT BY PRESURGİCAL INFANT ORTHOPEDİCS 

Elçin Esenlik, DDS, PhD 
Akdeniz University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics, Antalya, Türkiye 

Common goals of the Presurgical Infant Orthopedics are to reduce the cleft severity and distortions of 
the tissues. For these purposes, many different types of neonatal maxillary orthopedics have been 
described in the literature.  Well-aligned cleft would be easier to repair with less undermining less 
tension and less harmful. It becomes much more important in severe clefts.  Each orthopedic 
technique has its own mechanics and ways to manage distorted tissues. However, in cleft severity, 
variation is very high and in certain cases, it may be hard to reduce the cleft severity especially in 
bilateral cases.  

Flared, rotated, rudimentary type premaxillas and the ones which are located intranasal area are hard 
to managed surgically and orthopedically. Besides, presence of excessive vomer with flared premaxilla 
and intact palate with long vomer are challenge situations. Premaxilla centralisation by using different 
techniques, derotation of the maxilla, molding an excessive vomer can be managed by combination of 
different infant orthopedics methods.Combined Mc Neil and NAM methods can be used for correcting 
the vertical rotation of the premaxilla and asymmetrical forces are used by elastics and strip bands for 
correcting the rotations. In severer cases, Latham device may be another approach. As conclusion; 

•  Every PSIO appliance use different mechanics,

•  Case specific approaches provide better results,

•  Different PSIO approaches can be combined and obtained better outcomes.
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DUDAK DAMAK YARIKLARINDA DİŞSEL ANOMALİLER 

Doç. Dr. Bengisu Akarsu Güven 
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 

Dudak damak yarıkları kraniyofasiyal bölgenin en sık karşılaşılan doğumsal anomalileri 
arasındadır. İntrauterin hayatın erken safhalarında genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile 
ortaya çıkmaktadır. Dudak damak yarığının şiddetine bağlı olarak anatomik sonuçları büyük 
değişkenlik göstermekte ve klinik prognoza yansıması da çeşitlilik sergilemektedir. Dudak 
damak yarıklı bireylerde maksillanın üç düzlemdeki gelişim yetersizliğine ek olarak çok sayıda 
dişsel anomali ile karşılaşılmaktadır ve bunlar estetik, fonksiyonel ve psikososyal problemlere 
yol açmaktadır. 

Bu konuşmada dudak damak yarıklı bireylerde karşılaştığımız dişsel anomaliler etiyolojileri ile 
birlikte ele alınacak ve tedavilerinde çok-disiplinli yaklaşımın önemi vaka örnekleri üzerinde 
tartışılacaktır.   
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DUDAK DAMAK YARIKLI BİREYLERDE ALTERNATİF HIZLI MAKSİLLER GENİŞLETME VE 
DARALTMA (ALT-RAMEC) PROTOKOLÜ İLE MAKSİLLER PROTRAKSİYONUN GEÇ DÖNEM 
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ege Doğan 
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 

GİRİŞ: 
Dudak damak yarıklı hastalarda sıklıkla karşılaştığımız; maksillada sagital yönde gelişim geriliği, 
maksiller retrüzyona  bağlı olarak Sınıf III maloklüzyon, maksillada transversal yönde daralma 
özellikle tek taraflı dudak damak yarığı olan bireylerde daha fazladır. Tek taraflı dudak damak 
yarıklı bireylerin, neredeyse tamamında, yarık tarafındaki küçük segmentte görülen kollapsa 
bağlı oluşan çapraz kapanış nedeni ile, çeşitli büyüme aşamalarında, maksiller ekspansiyon 
tedavisine ihtiyaç vardır. Maksilla; mandibula ve vomer hariç, yüze ait bütün kemikler ile, 
suturlar aracılığı ile birleşmektedir. Yüz maskesi ve hızlı maksiller genişletmesi uygulanmasının 
bu suturaları uyararak maksillanın öne hareketini kolaylaştırmaktadır. Alt-Ramec protokolün de 
amaç, maksillada aşırı genişletme yapmadan, maksillanın çevre suturlarla olan ilişkisini 
zayıflatmaktır. Alternatif hızlı maksiller genişletme ve daraltma (Alt-Ramec) protokolü ile 
maksiller protraksiyonun uygulaması ile  daha kısa zamanda daha fazla maksiller ilerletme 
olmaktadır. Sirkummaksiller suturlarda daha fazla ayrılma sağlanarak, maksiller protraksiyon 
miktarı artmakta ve tedavi süresi kısalmaktadır. Bu çalışmada tek taraflı dudak damak yarıklı 
bireylerde alternatif hızlı maksiller genişletme ve daraltma (alt-ramec) protokolü ile maksiller 
protraksiyonun tamamlanan hastalar maksiller protraksiyondan 4 yıl sonra tekrar 
değerlendirilerek geç dönem sonuçları sunulacaktır. 

MATERYAL VE METHOD: 
Çalışma da yaşları 8-12 yıl arasında değişen tek taraflı dudak damak yarığı ile birlikte iskeletsel 
ve dişsel Sınıf III düzensizliğe sahip olan ve alternatif hızlı maksiller genişletme ve daraltma (alt-
ramec) protokolü ile maksiller protraksiyonun tamamlananmış olan toplam 15 birey tedaviden 
4 yıl sonra tekrar değerlendirilmiştir. Tüm bireylerden ortalama 4 yıl sonra alınan sefalometrik 
filmler üzerinde yapılan maksiler, mandibular, maksillo-mandibular, yüz yükseklikleri, 
dentoalveolar ve yumuşak doku ölçümleri değerlendirilmiştir. Maksiller ölçümler için SNA ve 
SN-PD açısı, Co-A , A-PTV, A-FHD mesafeleri, mandibular ölçümler için SNB açısı, Co-Gn, B-
PTV, B-FHD, Pg-PTV, Pg-FHD mesafeleri, maksillo-mandibular ölçümler için ANB ve N-A-Pg  
açısı, Witz mesafesi, vertikal ölçümler için SN-MD, FMA , SN-OD açısı, Posterior Açılar Toplamı, 
yüz yükseklikleri ölçümleri için N-Me, ANS-Me, N-ANS, S-Go mesafeleri, S-Go/N-Me oranı, 
dentoalveolar ölçümler için U1-SN, L1-MD, L1-U1 açısı 
U1-PTV, U1-FHD, L1-PTV,L1-MD, U6-PTV, U6-FHD,L6-PTV, L6-MD, Overjet ve Overbite 
mesafeleri, yumuşak doku ölçümleri için Gl-Sn-Pg’ ve Nasolabial açısı, Ss-PTV, ÜD-PTV, AD-
PTV, Si-PTV, Pg’-PTV, ÜD-S Doğrusu, AD-S Doğrusu mesafesi ölçülmüştür.İstatistiksel analiz 
değerlendirmesi Statistica 13.3 programında yapılmıştır.Hasta sayısının belirlenmesinde G 
Power Analizi uygulanmış olup tedavi sonrası ve tedaviden 4 yıl sonra elde edilen verilerin 
karşılaştırmasında da Non-Parametric (Normal dağılıma uymuyorsa) veriler Mann-Whitney U 
testi ile, normal dağılım gösteren veriler Paired t Ttesti ile değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR: 
G Power analiz programı kullanılarak yapılan Power Analiz sonucunda %5 hata ve %85 güç ile 
15 hasta yeterli bulunmuştur. Tedavi sonrası (TS) ve gözlem sonrası (GS) elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde Maksiller ölçümler ile ilgili olarak SNA açısında (TS-80,93±4,21, GS-
78,18±4,38) p <0,01**, Co-A (TS-75,45±4,60, GS-72,43±5,89) p <0,001***, A-PTV (TS-
57,86±5,44, GS-53,64±6,41)  p<0,05*, A-FHD (TS- 23,82±0,94, GS-24,30±0,94) 
p<0,05*mesafelerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler bulunmuştur. Mandibuler 
ölçümlerde ise SNB açısndaki değişim (TS-78,00±4,09,GS-79,37±4,23) p<0,05* ve B-PTV 
mesafesi (TS-42,16±4,19, GS-43,98±3,22) p <0,01** anlamlıdır. Maksillo -Mandibular Ölçümler 
ile ilgili olarak da ANB (TS-1,93±1,37, GS- -4,19±0,95)  p <0,001***, N-A-Pg (TS-4,45±2,15, GS-  
-4,14±1,96)   p <0,01** açıları ile Wits (TS- 1,72±1,31, GS- -5,15±0,90) p<0,001*** mesafesi
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Vertikal ölçümlerde  SN-MD (TS-34,94±2,66, GS-
32,68±2,819) p <0,001*** ve SN-OD (TS-17,16±1,75, GS- 15,85±1,88)  p<0,001*** açılarındaki
değişimler istatistiksel olarak anlamlıdır.Yüz yükseklikleri ile ilgili verilerde ANS-Me (TS-
57,20±4,29, GS-60,12±4,19)  p<0,05* ve N-ANS (TS-42,82±4,22,GS- 42,42±4,04)
p<0,05*mesafe değişimi istatiksel olarak önemli bulunurken, Dento-Alveolar ölçümler ile ilgili
olarak Overjet (TS-3,70±1,30, GS- 1,57±1,49) p<0,001***, Overbite (TS-3,11±0,80, GS-
2,08±0,77)  p<0,001*** ölçümleri ve Yumuşak doku ile ilgili verilerde de GI-Sn-Pg’ (TS-
139,64±4,27,  GS-138,50±4,04)  p<0,001*** açısı, ÜD-S doğrusu (TS- -4,16±0,29, GS-
0,78±0,45) p<0,01** ve AD-S doğrusu (TS- 1,82±0,52,   GS- 0,53±0,40)  (p<0,01**)ölçümleri
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

TARTIŞMA: 
Çalışmada maksillanın transeversal yöndeki darlığı gidermek ve maksiller protraksiyonu 
sağlamak amacıyla Alternatif hızlı maksiller genişletme ve daraltma (alt-ramec) protokolü ile 
birlikte maksiller protraksiyonun Delaire  tipinde yüz maskesi ile yapıldığı hasta grubu 
değerlendirilmiştir. Sirkummaksiller suturlarda ayrılmanın sağlanabilmesi için en az 12-
15milimetre’lik bir ekspansiyon gerekir. Çalışmada tedavi sonrası elde edilen sonuçların 4 yıl 
sonra değerlendirildiği hasta grubunda tedavi öncesi araştırıcılar ile uyumlu olacak şekilde 
yeterli genişlik elde edilmiştir. Alt -ramec protokolü genişletme ile tamamlanması sonucu, 
genişleyen maksilla sagital yönde daha fazla ilerlediği belirtilmiştir.Koronal suturlardaki açılma 
miktarının artması için 5 haftadan daha uzun süren 7-9 haftalık Alt-RAMEC protokolü 
uygulaması gerekmektedir. Daha sonradan yapılan araştırmalarda,  7 ve 9 hafta arasında 
herhangi bir fark olmadığı bulunmustur.4 yıllık gözlem süresi sonrası değerlendirilen hasta 
grubunda da araştırıcılara benzer bir şekilde 7 haftalık bir süre uygulama yapılmıştır.Liou ve 
Tsai, 2005 yılında yaptıkları araştırmada, 9-12 yaş arasındaki tek taraflı dudak damak yarıklı 26 
hastada çift menteşeli genişletme vidası ve intraoral maksiller protraksiyon springleri kullanarak 
Alt-RAMEC protokolünü  9 hafta uygulamışlardır. B u grupta A noktasında ki ilerletme miktarı 
iki kat fazla olacak şekilde 5,8 milimetre olarak bulunmuştur ve sonuçlar 2 yıllık takipte 
stabildir.Tsai ve arkadaşlarının, 2008 yılında yaptıkları çalışmada, tek taraflı dudak damak yarıklı 
20 hastada, A noktasının 5 mm öne hareket ettiğini, ANB açısının 7° derece arttığını 
bulmuşlardır. Araştırıcılar bu uygulamanın dudak damak yarıklı hastalarda  etkili olduğunu, 
tedavi sonunda sadece maksilla değil, anterior dişlerde de öne hareket olduğunu 
vurgulamışlardır.Ancak çalışmanın sonuçları ile ilgili uzun dönem takip belirtilmemiştir.Dudak 
damak yarıkları hastalarda Alt ramec protokolunün uygulandığı, 2018 yılında yayınlanan 
Meazzini ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada; tek taraflı dudak damak yarığı olan 26 
hastanın, kontrol grubu ile karşılaştırıldığı bu çalışmada, 7 hafta boyunca Alt-RAMEC 
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protokolünü çift menteşeli genişletme vidası ile uygulamışlardır. Hastaların %30’unda  gözlenen 
maksiller mobilite yetersiz olduğu için, protokole 9 ila 11 hafta boyunca devam edilmiştir. Alt-
RAMEC grubunda ki hastalara, iki maksiller, iki mandibular olacak şekilde mini vida uygulaması 
yapılmış ve Buradan uygulanan intermaksiller elastikler ile protraksiyon toplamda 5-8 ay 
süresince devam etmiştir. Tedavi sonunda; maksillada, Alt-RAMEC grubunda ilerleme 
bulunmustur.Literatürde tek taraflı dudak damak yarıklı bireylerde, Alt-RAMEC protokolünün 
uygulandığı araştırmalar Liou ve Tsai, Tsai ve arkadaşları, Vieira ve arkadaşları  ve Meazzini ve 
arkadaşları ’na  aittir. Tedavi sonrası elde edilen bulgularımız, dudak damak yarıklı bireylerde 
Alt-Ramec protokolü uygulayan araştırıcıların bulguları ile karşılaştırdığımızda,Viera, Tsai ve 
Meazzini’nin bulguları ile benzer bulunmuştur.Ancak elde edilen veriler 4 yıl sonra tekrar 
değerlendirildiğinde iskeletsel, dişsel ve yumusak doku ölçümlerinde; SNA, SNB ANB, N-A-Pg, 
SN-MD, SN-OD, GI-Sn-Pg’ açılarında ve Co-A, A-PTV, A-FHD ,B-PTV, Wits, ANS-Me, N-ANS, 
Overjet, Overbite, ÜD-S doğrusu , AD-S doğrusu  boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı 
bulunan değişiklikler olmuştur (p<0,001***, p<0,01**,p<0,05*).Gözlenen  residiv ile ilgili olarak 
hastaların gelişim dönemlerini tamamlamadıkları, bu nedenle alt çene gelişiminin devam 
edebilecegi düşünülse de, maksillada da geriye dönüş olduğu belirgindir.Bunu dento alveoler 
ve yumuşak doku ölçümlerindeki değişimler  izlemiştir. 

SONUÇ: 
Alt ramec protokolü ile yüz maskesi kullanılması sonucunda daha fazla iskeletsel, dento- 
alveoler ve yumuşak doku değişiklikleri elde edilmektedir. Sirkum maksiller suturlarda daha 
fazla ayrılma sağlanarak, maksiller protraksiyon miktarı artmakta ve tedavi süresi 
kısalmaktadır.Tedavi sırasında belirgin düzelmeler sağlamakta fakat daha sonra elde edilen 
değişiklikler korunamamaktadır. Özellikle dudak damak yarıklı bireylerde Alt-ramec protokolü 
ile protraksiyon  uygulanması sonrası iskeletsel seviyede etkinliği belirlemek için çalışmalara 
gereksinim vardır. 

KAYNAKLAR: 
1-Pithon MM, Santos NL, Baiao FC, Pinheiro MC, Matos MN, Souza IA, Paula RP.Is alternate rapid maxillary expansion
and constriction an effective protocol in the treatment of Class III malocclusion? A systematic review.Dental Press J
Orthod 2016;21(6):34-42.
2-Liou EJ. An innovative technique for maxillary protraction in Class III growing patients: The effective maxillary
orthopedic protraction. J Clin Orthod 2005;39(2):68-75.
3-Liou EJ, Chen PK: New orthodontic and orthopaedic managements on the premaxillary deformities in patients
with bilateral cleft before alveolar bone grafting. Ann. Coll. Surg. H.K. 2003;7:73–82.
4-Da Silva Filho OG, Garib D, Ribeiro GU: Interview- Eric Liou. R Dental Press Ortodon Ortop Facial  2009;14(5):27-
37.
5-Wang YC, Chang PM, Liou EJ. Opening of circumaxillary sutures by alternate rapid maxillary expansions and
constrictions. Angle Orthod 2009;79(2):230-234.
6-Tsai WC, Huang CS, Lin CT, Liou EJ. Dentofacial changes of combined double-hinged rapid maxillary expansion
and protraction facemask therapy. J. Taiwan Assoc. Orthod 2008;20(2):5-18.
7-Vieira GL, Menezes LM, Lima EMS, Rizzatto S. Dentoskeletal Effects of Maxillary Protraction in Cleft Patients With
Repetitive Weekly Protocol of Alternate Rapid Maxillary Expansions and Constrictions. Cleft Palate Craniofacial
Journal 2009;46(4):391-398.
8-Meazzini MC, Zappia LB, Tortora C, Autelitano L, Tintinelli R. Short- and Long-Term Effects of Late Maxillary
Advancement With the Liou-Alt-RAMEC Protocol in Unilateral Cleft Lip and Palate. The Cleft Palate-Craniofacial
Journal 2018;20(10):1-9.
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EVALUATION OF LATE RESULTS OF MAXILLARY PROTRACTION WITH ALTERNATIVE 
RAPID MAXILLARY EXPANSION AND CONTRACTION (ALT-RAMEC) PROTOCOL IN 
INDIVIDUALS WITH CLEAR LIP AND PALATE 

INTRODUCTION: 
We frequently encounter in patients with cleft lip and palate; Sagittal growth retardation in the 
maxilla, Class III malocclusion due to maxillary retrusion, and transversal narrowing of the 
maxilla are more common especially in individuals with unilateral cleft lip and palate.In almost 
all individuals with unilateral cleft lip and palate, there is a need for maxillary expansion 
treatment at various growth stages due to crossbite due to collapse in the small segment on 
the cleft side.Maxilla; It connects with all facial bones, except the mandible and vomer, by 
sutures.The application of a face mask and rapid maxillary expansion stimulates these sutures, 
facilitating the forward movement of the maxilla. The aim of the Alt-Ramec protocol is to 
weaken the relationship of the maxilla with the surrounding sutures, without excessive 
expansion of the maxilla. With the alternative rapid maxillary expansion and contraction (Alt-
Ramec) protocol, the application of maxillary protraction results in more maxillary 
advancement in a shorter time. By providing more separation in the circummaxillary sutures, 
the amount of maxillary protraction increases and the treatment time is shortened. In this study, 
patients with unilateral cleft lip and palate who completed maxillary protraction with alternative 
rapid maxillary expansion and contraction (Alt-Ramec) protocol will be re-evaluated 4 years 
after maxillary protraction and late-term results will be presented. 

MATERIAL AND METHOD: 
In the study, a total of 15 individuals, aged 8-12 years, with unilateral cleft lip and palate, 
skeletal and dental Class III irregularities, and completed maxillary protraction with alternative 
rapid maxillary expansion and contraction (alt-ramec) protocol, were repeated 4 years after the 
treatment. Maxillary, mandibular, maxillo-mandibular, facial heights, dentoalveolar and soft 
tissue measurements made on cephalometric films taken after an average of 4 years from all 
individuals were evaluated. SNA and SN-PD angle for maxillary measurements, Co-A , A-PTV, 
A-FHD distances, SNB angle for mandibular measurements, Co-Gn, B-PTV, B-FHD, Pg-PTV, Pg-
FHD distances, ANB and N-A-Pg angle for maxillo-mandibular measurements, Witz distance,
SN-MD, FMA , SN-OD angle for vertical measurements, Sum of Posterior Angles, N-Me, ANS-
Me, N-ANS for facial height measurements, S-Go distances, S-Go/N-Me ratio, U1-SN, L1-MD,
L1-U1 angle for dentoalveolar measurements, U1-PTV, U1-FHD, L1-PTV,L1-MD, U6-PTV, U6-
FHD,L6-PTV, L6-MD, overjet and overbite distances, Gl-Sn-Pg' and Nasolabial angle for soft
tissue measurements , Ss-PTV, MS-PTV, AD-PTV, Si-PTV, Pg'-PTV, MS-S Line, AD-S Line
distance were measured. Statistical analysis evaluation was made in the Statistica 13.3 program.
G Power Analysis was used to determine the number of patients, and in the comparison of the
data obtained after the treatment and 4 years after the treatment, the Non-Parametric (if it
does not fit the normal distribution) data was evaluated with the Mann-Whitney U test, the
data showing normal distribution was evaluated with Paired t test.

RESULTS: 
As a result of Power Analysis using G Power analysis program, 5% error and 85% 15 patients 
were found to be sufficient with power. When the post-treatment (TS) and post-observation 
(GS) data are evaluated, in maxillary measurements; SNA angle (TS-80.93±4.21, GS-78.18±4.38) 
(p <0.001***), Co-A (TS-75.45±4.60, GS-72.43±5.89) (p <0.001***), A-PTV (TS-57.86±5.44, GS-
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53, 64±6.41) (p<0.05*), A-FHD (TS- 23.82±0.94, GS-24.30±0.94) (p<0.05*) distances showed 
statistically significant changes. In mandibular measurements, the change in SNB angle (TS-
78.00±4.09,GS-79.37±4.23) (p<0.05*) and B-PTV distance (TS-42.16±4.19, GS) -43.98±3.22) (p 
<0.01**) is significant. Regarding Maxillo-Mandibular measurements, ANB (TS-1.93±1.37, GS- 
-4.19±0.95) (p <0.001***), N-A-Pg (TS-4.45±2, 15, GS- -4.14±1.96) (p <0.01**) angles and wits
(TS- 1.72±1.31, GS- -5.15±0.90) (p<0.001** *) distance was found to be statistically significant.
In vertical measurements the differences in SN-MD (TS-34.94±2.66, GS- 32.68±2.819) (p
<0.001***) and SN-OD (TS-17.16±1.75, GS-15.85 ±1.88) (p<0.001***) angles are statistically
significant. ANS-Me (TS-57.20±4.29, GS-60.12±4.19) (p<0.05*) and N-ANS (TS-42.82±4.22, GS-
42.42±4.04) (p<0.05*)distance variation was found to be statistically significant, while Overjet
(TS-3.70±1.30, GS-1.57±1, TS-3.70±1.30) (p<0.001***), and Overbite (TS-3.11±0.80, GS-
2.08±0.77) (p<0.001***) measurements was found to be statistically significant in relation to
Dento-Alveolar measurements, and in the soft tissue data GI-Sn-Pg ' (TS-139.64±4.27, GS-
138.50±4.04) (p<0.001***) angle, UD-S line (TS- -4.16±0.29, GS-0, 78±0.45) (p<0.01**) and AD-
S line (TS- 1.82±0.52, GS- 0.53±0.40) (p<0.01**)measurements were found to be statistically
significant.

DISCUSSION: 
In the study, the patient group in which the maxillary protraction was performed with a Delaire 
type face mask, together with the Alternative rapid maxillary expansion and contraction (alt-
ramec) protocol, was evaluated in order to relieve the stenosis of the maxilla in the transversal 
direction and to provide maxillary protraction.In order to achieve separation in the 
circummaxillary sutures, an expansion of at least 12-15 millimeters is required. In the study, in 
the patient group in which the results obtained after the treatment were evaluated after 4 years, 
sufficient width was obtained to be compatible with the investigators before the treatment. As 
a result of the completion of the Alt-ramec protocol with enlargement, it was stated that the 
enlarged maxilla proceeded more in the sagittal direction. In order to increase the amount of 
opening in the coronal sutures, 7-9 weeks of Alt-RAMEC protocol lasting longer than 5 weeks 
is required. In later studies, it was found that there was no difference between 7 and 9 weeks. 
In the patient group evaluated after a 4-year observation period, a 7-week period was applied 
similarly to the researchers.Liou and Tsai, in their study in 2005, applied the Alt-RAMEC protocol 
for 9 weeks using double-hinged expansion screws and intraoral maxillary protraction springs 
in 26 patients aged 9-12 years with unilateral cleft lip and palate. In this group, the amount of 
advancement at point A was found to be 5.8 millimeters, twice as much, and the results were 
stable at 2-year follow-up.Tsai et al., in their study in 2008, found that the A-point moved 5 
mm forward and the ANB angle increased by 7° in 20 patients with unilateral cleft lip and 
palate. The researchers emphasized that this application was effective in patients with cleft lip 
and palate, and that at the end of the treatment, there was forward movement not only in the 
maxilla but also in the anterior teeth. However, long-term follow-up was not specified 
regarding the results of the study.In the study of Meazzini et al., published in 2018, in which 
the Alt ramec protocol was applied in patients with cleft lip and palate; In this study, in which 
26 patients with unilateral cleft lip and palate were compared with the control group, they 
applied the Alt-RAMEC protocol with a double-hinged expansion screw for 7 weeks. Since the 
maxillary mobility observed in 30% of patients was insufficient, the protocol was continued for 
9 to 11 weeks. Mini screws were applied to the patients in the sub-RAMEC group, two maxillary 
and two mandibular, and the protraction with intermaxillary elastics applied from here 
continued for a total of 5-8 months. At the end of the treatment; In the maxilla, progress was 
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found in the Alt-RAMEC group.In the literature, only studies in which the Alt-RAMEC protocol 
was applied in individuals with unilateral cleft lip and palate belong to Liou and Tsai, Tsai et al., 
Vieira et al., and Meazzini et al. When our findings obtained after the treatment were compared 
with the findings of the researchers who applied the Alt-Ramec protocol in individuals with 
cleft lip and palate, it was found to be similar to the findings of Viera, Tsai and 
Meazzini.However, when the data obtained were evaluated again after 4 years, in skeletal, 
dental and soft tissue measurements; SNA, SNB ANB, N-A-Pg, SN-MD, SN-OD, GI-Sn-Pg' 
angles and Co-A, A-PTV, A-FHD ,B-PTV, Wits, ANS-Me, N-ANS There were statistically 
significant changes in the dimensions of , Overjet, Overbite, UD-S line and AD-S line 
(p<0.001***, p<0.01**,p<0.05*). Although it is thought that the patients did not complete their 
developmental period and therefore the development of the lower jaw may continue, it is 
evident that there is a reversal in the maxilla. This was followed by changes in dento alveolar 
and soft tissue measurements. 

CONCLUSION: 
More skeletal, dento-alveolar and soft tissue changes are obtained as a result of using a face 
mask with the lower ramec protocol. By providing more separation in the circummaxillary 
sutures, the amount of maxillary protraction increases and the treatment period is shortened. 
It provides significant improvements during the treatment, but the changes obtained later 
cannot be preserved. Studies are needed to determine the efficacy at the skeletal level after 
protraction with the Alt-ramec protocol, especially in individuals with cleft lip and palate. 
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DUDAK DAMAK YARIKLARINDA VE DİĞER KRANİYOFASİYAL ANOMALİLERDE 3-BOYUTLU 
TEKNOLOJİLER İLE TEDAVİ PLANLAMASI VE UYGULAMASI 

Berika Kadıoğlu 
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 

Multidisipliner yaklaşımın kaçınılmaz olduğu tüm kraniofasiyal anomalilerde, doğru teşhis ve 
tedavi planının ortaya konulması ve bu planın hassasiyetle hasta ağzına ve/veya cerrahi 
ortama aktarılması, hem etkili bir tedavi hem de uzun dönem stabilite sağlanması açısından 
hayati önem göstermektedir. Son dönemde hızlı ilerleme kaydeden dijital teknoloji dünyası, 
genel diş hekimliğinde olduğu gibi ortodonti alanına da büyük kolaylıklar getirmiş ve 3-
boyutlu teknolojiler giderek önem kazanmıştır. Bu bağlamda daha çok vakit alan ve sınırlı 
hassasiyete sahip konvansiyonel yöntemler yavaş yavaş yerini 3 boyutlu ağız içi taramaların 
yanı sıra dijital ortamda tasarlanan beslenme plakları, intra-oral apareyler ve sanal cerrahi 
planlamalara bırakmaktadır. Bu sunumda 3 boyutlu sistemlerden yararlanılarak tedavileri 
yürütülen dudak damak yarıkları ve farklı tipte kraniyomaksillofasiyal deformitelerin tedavi 
planlamaları ve uygulamalarına ait sonuçlar verilerek, interdisipliner çalışmalar gerektiren bu 
önemli alana yeni ve modern bir bakış açısı getirilmesi hedeflenmiştir.

TREATMENT PLANNING AND APPLICATION WITH 3-DIMENSIONAL TECHNOLOGIES IN CLEFT 
LIP AND PALATE AND OTHER CRANIOFACIAL ANOMALIES

Berika Kadıoğlu 
Ankara University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics

In all craniofacial anomalies where a multidisciplinary approach is inevitable, not only the 
correct diagnosis and treatment plan but also the transfer of this plan to the patient's mouth 
and/or the surgical environment are of vital importance both in terms of providing an 
effective treatment and long-term stability. The world of digital technology, which has made 
rapid progress in the last period, has brought great convenience to the field of orthodontics 
as well as general dentistry, and 3-dimensional technologies have become increasingly 
important. In this context, conventional methods, which take more time and have limited 
sensitivity, are gradually replaced by 3-dimensional intraoral scans, as well as digitally 
designed nutrition plates, intra-oral appliances and virtual surgical planning. In this 
presentation, it is aimed to bring a new and modern perspective to this important field, 
which requires interdisciplinary studies, by giving the results of treatment planning and 
applications of cleft lip and palate and different types of craniomaxillofacial deformities, 
which are treated using 3D systems.
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DUDAK DAMAK YARIKLARINDA İŞİTME TAKİBİ 

Dudak Damak Yarıklarında işitme Takibi Uzm. Ody. Mehtap Yıldırım 

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Odyoloji & Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesi 
mehtap.1112@gmail.com  
Damak+/-dudak yarıkları(DDY), 1/500-1000 canlı doğumda görülme insidansı ile en yaygın karşılaşılan 
doğumsal anomaliler arasındadır. Etiyolojisinde hem çevresel hem de genetik faktörlerin yer alması nedeniyle 
multifaktöriyel olarak kabul edilmektedir. Damak+/-dudak yarıklı bireylerde rastlanılan çeşitli problemler 
arasında otolojik problemlerde (efüzyonlu otitis media, iletim tipi, mikst tip ve sensörinöral tip ve işitme kayıpları) 
yer almaktadır. 

İşitme kaybı özellikle konuşma ve dil gelişimini etkilemektedir. Aynı zamanda işitme kaybının derecesiyle doğru 
orantılı olarak bireyin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi de değişik seviyelerde etkilenmektedir. 

Normal işiten bir birey -10-15 dBHL şiddetindeki sesi işitirken, 15 dBHL den fazla işitme eşikleri çeşitli derecelerde 
işitme kaybı olarak tanımlanmakta ve bu kaybın derecesine, türüne göre kliniğe işitme, konuşma, öğrenme ve dil 
gelişiminde bozukluk olarak yansımaktadır. 

İşitme kayıpları patolojinin yerine göre; İletim tipi, Sensörinöral tip, Mikst tip, Santral tip, Nonorganik işitme kaybı ve 
İşitsel Nöropati olarak sınıflandırılmaktadır. 

• Damak+/-dudak yarıklı bebeklerin odyolojik değerlendirmesi ve takibi, bireyin damak+/-dudak yarığı ile ilgili
tedavisi sona erene kadar devam etmelidir.

• Bu değerlendirmeler erken müdahale için yenidoğan işitme tarama programı ile başlamalı ve düzenli kontrol
şeklinde devam ettirilmelidir.

Yenidoğan İşitme Taraması Programı, işitme kaybının; çocuğun konuşma gelişimini etkilemeden, psikolojik ve sosyal 
açıdan sağlıklı bir birey olarak toplumdaki yerini almasını sağlayacak şekilde erkenden saptanması, tedavi ve 
rehabilitasyonunun sağlanması, topluma sağlıklı bireyler kazandırılması amacıyla başlatılmıştır. 

Yarık damak-dudaklı bebekler İşitme taramasından geçse dahi muhtemel orta kulak basınç değişikliklerini takip etmek 
için, üç yaşa kadar her yaş dönümünde odyolojik değerlendirmeleri yapılmalıdır. Orta kulak basınç problemlerinde; 
Gerekli görüldüğünde KBB uzmanı tarafından medikal/cerrahi tedavi önerilebilmektedir. Tedavi sonrasında işitme 
kaybını değerlendirmek amaçlı bireyin sese olan davranımlarının değerlendirildiği Subjektif testler yanında; 
Timpanometrik ölçümler, Akustik Refleks Testi, Tarama/Tanısal ABR, Otoakustik Emisyon testlerini de içeren objektif 
odyolojik test bataryası da uygulanmalıdır. 

Sonuç olarak; 

Damak+/-dudak yarıklı bebeklerin odyolojik değerlendirmesi ve takibi, bireyin damak+/-dudak yarığı ile ilgili tedavisi 
sona erene kadar devam etmelidir. 

• İnsidans açısından konjenital anomaliler içerisinde önemli yer tutan işitme kaybına erken dönemde tanı
konması önemlidir.

• Erken tanıda yenidoğan işitme taramaları büyük rol oynamaktadır.

• Yenidoğan işitme taramalarında işitme kaybının yaşamın ilk 3 ay içinde saptanması ve bebek 6 aylık olana
kadar işitme cihazı ve uygun rehabilitasyon programına başlanması hedeflenmektedir.

• Erken tanı ve erken işitme cihazı kullanılması ile işitme engelli çocukların lisan gelişimlerinin ve buna bağlı
olarak akademik başarılarının artması konusundaki görüşler evrensel boyutta işitme taraması yöntemlerinin
oluşturulmasını sağlamıştır.
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SB 01 

VELOFARENGEAL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE UYGULANAN SUPERİOR BAZLI 
POSTERİOR FARENGEAL FLEP CERRAHİSİ SONRASI FLEP PATENSİSİNİN, KONUŞMA 
SONUÇLARININ VE OBSTRÜKTİF UYKU APNE RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Etkin Boynueğri 

Giriş: 
Damak onarımının temel amacı, maksiller büyüme potansiyelini kısıtlamaksızın, normal 
konuşma ve beslenme fonksiyonlarını yerine getirebilen, fonksiyonel ve anatomik olarak intakt 
bir damak sağlayabilmektir. Konuşmanın doğru ve anlaşılır olması için, oral ve nazal kaviteleri 
birbirinden ayıran, kompleks ve dinamik bir yapı olan velofarenksin, fonksiyonel ve yapısal 
olarak bir bütünlük göstermesi gerekmektedir. Velofarengeal disfonksiyon (VFD), bu dinamik 
yapının, konuşma sırasında yetersiz fonksiyon göstermesi sonucunda, patolojik olarak oral 
kaviteden nazal kaviteye hava kaçışı ile karakterize durumu tanımlamaktadır. VFD, hipernazalite, 
nazal kaçak (emisyon), artikülasyon bozukluklarına yol açmakta ve bunların sonucu olarak 
konuşma anlaşılırlığında azalma ve sosyal entegrasyon problemleri görülebilmektedir. 
Velofarengeal Yetmezlik (VFY), VFD’nin bir alt tipi olmakla birlikte, yarık damaklı hastalarda 
konuşma bozukluklarının en sık nedeni olarak gösterilmekte, yarık damak onarımı yapılan 
hastaların yaklaşık %30’unda VFY nedeniyle sekonder cerrahi ihtiyacı doğmaktadır. 
VFY için temel tedavi yaklaşımı cerrahi olmakla birlikte, posterior farengeal flep (PFF), sfinkter 
palatoplasti, posterior farengeal duvar augmentasyonu ve Furlow çift Z plasti onarımı gibi 
seçenekler bulunmaktadır. Tüm bu yaklaşımların temel amacı, üst hava yolu obstrüksiyonuna 
neden olmadan, velofarengeal kompetansı sağlayabilmektir. 
Bu amaç doğrultusunda, en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi PFF'dir. Literatürde konuşma 
sonuçları bakımıdan yüksek başarı oranları sağlamakla birlikte, obstrüktif uyku apne (OUA) 
gelişimi, PFF cerrahisi sonrası en korkulan komplikasyonlardan biri olarak göze çarpmaktadır. 
Ayrıca PFF sonrası flepte ve velofarengeal bölgede meydana gelen değişimler tartışma konusu 
olmakla birlikte, objektif parametreler kullanarak bu değişimleri ortaya koyan herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. 
Hipotezimiz, damak yarığı onarımı sonrası meydana gelen VFD tedavisinde uygulanan 
farengeal flebin, geç dönemde bir bölümünün atrofiye gitmesi nedeniyle, hastalarda OUA'ye 
neden olmadan, velumu superiora ve posteriora doğru konumlandırarak ve velofarengeal port 
alanını daraltarak, konuşma sonuçlarını iyileştireceği yönündedir. 

Yöntem-Gereçler: 
Çalışma kapsamında, daha önce damak yarığı nedeniyle opere olmuş ve VFY tanısı düşünülen 
hastalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, hastaların algısal konuşma ve nazometre 
değerlendirmeleri Üniversitemiz Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde, volumetrik ve dinamik 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve değerlendirilmesi Üniversitemiz Radyoloji Ana bilim 
dalında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, OUA ya da ilgili risk faktörlerinin değerlendirmesi 
Üniversitemiz Kulak-Burun-Boğaz Ana bilim dalında gerçekleştirilmiştir. Bu değerlendirmeler 
sonucunda, primer palatoplasti onarım yeri ve zamanından bağımsız olarak, algısal konuşma 
değerlendirmesinde VFY'ye ait karakteristik özellikleri taşıyan, nazometre kayıtlarında ilgili 
hecelerde 30 ve üzeri nazalans skorları olan ve volümetrik ve dinamik MRG ile velofarengeal 
bölgede tam kapanma sağlayamadığı görülen bireyler VFY tanısı almışlardır. Daha sonra 
hastalar yaş, cinsiyet, ek hastalık, Veau sınıflamasına göre damak yarığı tipi, primer palatoplasti 
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yaşı ve onarım yeri açısından sorgulanmıştır. Dört yaşından küçük, submuköz damak yarıklı, 
sendromik tanısı olan, OUA açısından risk faktörü bulunduran ve ortognatik cerrahi sonrası VFD 
gelişen bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir. 2 hastada OUA açısından yüksek risk saptanarak 
opere edilmemiştir. Bu kriterlere uyan, 01.11.2020 ve 01.11.2021 tarihleri arasında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana bilim dalı kliniğinde VFY 
nedeniyle PFF cerrahisi geçiren 72 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 
PFF ve velofarengeal bölgedeki değişimleri ortaya koymak adına hastalarımıza ameliyat 
öncesine ek olarak, ameliyat sonrası erken dönem (5. gün) ve ameliyat sonrası geç dönemde 
(6. ay) MRG, konuşma sonuçlarını gösterebilmek adına ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası geç 
dönemde (6. ay) algısal konuşma ve nazometre değerlendirilmesi, OUA değerlendirmesi için 
ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası geç dönemde (6. ay) uyku anketi ve ameliyat sonrası geç 
dönemde Polisomnografi (PSG) uygulanmıştır. 

Bulgular: 
Çalışmaya katılan 72 hastanın 33'ü kadın, 39'u erkek hastadır. 7 hasta Veau 1, 31 hasta Veau 2, 
24 hasta Veau 3 ve 10 hasta Veau 4 damak yarığıdır. 35 hastada Two-Flap Palatoplasti, 32 hasta 
Furlow Palatoplasti yöntemiyle damak onarımı gerçekleştirilmiştir. 60 hasta pediatrik yaş 
grubunda, 12 hasta yetişkin yaş grubundadır. Hastaların median primer palatoplasti yaşı 12 ay, 
median PFF uygulanma zamanı 7 yaştır. Hastaların 37'si dış merkezde opere olmuştur. 
Hastaların üçünde ek hastalık bulunmaktadır. Dört hastada ise post-operatif komplikasyon 
gözlenmiştir. 
Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası hem algısal konuşma hem nazometrik değerlendirme 
sonuçlarına göre, konuşmada istatiksel olarak anlamlı bir iyileşme gözlenmiştir (p<0.001). 
Hastaların dinamik MR değerlendirmesiyle ameliyat öncesi ölçülen velofarengeal port alanları 
172.09 mm2, ameliyat sonrası 17.39 mm2 olarak ölçülmüş olup, hastaların port alanlarında 
154.71 mm2 küçülme sağlanmıştır. Bu küçülme istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). 
Velum ucunun posterior farengeal duvara uzaklığı ameliyat öncesi 8.78 mm, ameliyat sonrası 
1.71 mm olarak ölçülmüş olup, ortaya çıkan 7.08 mm'lik fark istatiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0.001). Hastaların ölçülen velar açıları ameliyat öncesi ortalama 43.84°, 
ameliyat sonrası 32.3° ölçülmüş olup, aradaki 11.55° fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0.001). Volumetrik MR değerlendirmesinde, hastaların ameliyat sonrası 5. gün ölçülen 
ortalama flep hacimleri 3262.14 mm3, ameliyat sonrası geç dönemde ise 697.67 mm3 ölçülmüş 
olup flebin ortalama 2564.47mm3'nün atrofiye gittiği gözlenmiş, bu sonuç istatiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (p<0.001). 
PSG değerlendirilmesi sonucu 60 pediatrik hastanın 5'inde OUA saptanırken, 12 yetişkin 
hastanın hiçbirinde OUA saptanmamıştır. 

Tartışma: 
VFD cerrahisinin temel hedefi, minimal morbidite ile tam velofarengeal kapanmayı sağlamaktır. 
Çeşitli cerrahi teknikler tanımlanmış olmakla birlikte PFF, VFD tedavisinde primer tedavi 
yöntemidir. 
Çalışmamız, ameliyat öncesi ve sonrası MRG ile PFF hacminde, velofarengeal port alanında, 
velar açıda ve damağın posterior farengeal duvara olan mesafesinde meydana gelen 
değişimleri objektif parametrelerle ortaya koyan literatürdeki ilk çalışma özelliğini taşımaktadır. 
Gerek algısal konuşma gerekse nazometre sonuçları değerlendirildiğinde, PFF sonrası 
hipernazalitenin ve tüm hecelerde nazalans skorlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede 
düşük olması, faringeal flep ameliyatı ile VFD'nin etkin bir şekilde tedavi edilebileceğini 
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göstermektedir. 
PFF sonrası OUA en korkulan komplikasyonlardan bir tanesidir. Literatürde bu konuyla ilgili 
çeşitli çalışmalar olmakla birlikte, tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Çalışma kapsamında tüm 
hastalar ameliyat öncesi intraoral muayene ve uyku anketleri ile değerlendirilerek OUA 
dışlanmıştır. Opere olan tüm hastalar ameliyat sonrası semptom ve uyku anketi skorlarından 
bağımsız olarak PSG'ye tabi tutulmuşlardır. Çalışmamızda literatüre kıyasla daha düşük OUA 
saptanmış olup, bu durumun PFF'nin hacimsel kaybı nedeniyle olabileceği düşünülmektedir. 

Sonuç: 
VFD tedavisinde kullanılan farengeal flep, post-operatif geç dönemde bir kısmı atrofiye giderek, 
OUA'ye neden olmadan, velumu superiora ve posteriora doğru konumlandırarak ve 
velofarengeal port alanını daraltarak, konuşma sonuçlarını hem algısal, hem objektif olarak 
anlamlı şekilde düzeltmektedir. 
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SB 02 

DUDAK DAMAK YARIKLI OLGULARA EŞLİK EDEN RENAL ANOMALİLER VE HASTALIKLAR: 
RETROSPEKTİF KLİNİK BİR ÇALIŞMA 

Gökberk Çavuşoğlu1, Etkin Boynuyoğun1, Arda Saltaş1, Mert Çaliş1, Fatma Figen Özgür1 

1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi AD, Ankara 

Amaç: 
Embriyonik yaşamdaki mutasyonlara bağlı olarak dudak damak yarıkları birçok sendrom ve 
sekansla birlikte görülebilmektedir. Bunların önemli bir kısmı renal anomalileri 
kapsamaktadır. Dudak damak yarıklı hastaların renal anomalilerin olması peroperatif 
yönetimi ve postoperatif bakım süreçlerini değiştirebilmektedir. Çalışmamızda dudak damak       
yarıklarıyla eşlik renal anomalilerin ilişkisini göstermek; bu hastaların yoğun bakım yatışlarını 
ve postoperatif komplikasyonları irdeleyerek literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 
Ayrıca preoperatif kan değerleri, görüntüleme bulguları incelenerek renal anomalisi olan 
dudak damak yarıklı hastalarda preoperatif değerlendirme ve postoperatif bakımla ilgili 
algoritma oluşturmak planlanmıştır. 

Yöntem: 
Çalışmamız, kliniğimizde Ocak 2017-Haziran 2022 arası ameliyat edilen 4000 hastanın 
retrospektif incelemesini içermektedir. Hastaların dudak damak yarığı tipleri, eşlik eden renal 
anomalileri, sendromları, görüntüleme bulguları, kreatinin değerleri, yoğun bakım yatışları ve 
ameliyat sonrası komplikasyonları incelendi. Görüntüleme bulgusu olmayanlar çalışma dışı 
bırakıldı. 

Bulgular: 
4000 hastadan 51’inde(%1,2) eşlik eden renal anomali ve hastalık saptandı. Hastaların 
46(%91)’sının renal ultrason bulguları, 9(%17)’ununsa DMSA’sı mevcuttu. Renal anomalili 
dudak damak yarıklı hastaların ameliyat olma ortalama yaşı sırasıyla 4 ve 11 aydır. 
Kliniğimizdeyse dudak damak yarığından ameliyat olma ortalama yaşı sırasıyla 3 ve 9 aydır. 
Renal anomalili hastaların %7,8’i izole dudak yarığı, %41,2’si izole damak yarığı %51’iyse dudak 
ve damak yarığıydı. Sık görülen renal anomaliler sırasıyla hidroüreteronefroz 19(%37,3), tek 
böbrek 11(%21,6), nefrolitiyazis 9(%17,6), at nalı böbrek 6(%11,8) olup sonrasında diğer 
anomaliler (uretropelvik darlık, renal ektazi ve displazi) 6 (%11,7) gelmekteydi. Tüm hastaların 
kreatinin değeri 0,9’un altındaydı.Renal anomalili hastaların 8(%15,7)’inde yoğun bakım yatışı 
oldu ve kliniğimizdeki ek anomalisi olmayan dudak damak yarıklı hastaların yoğun bakım 
ihtiyacı oranına (%3.2) göre yüksekti. Yoğun bakım ihtiyacı tek böbreği olanların %18,2’sinde, 
hidroüreteronefrozu olanların %15,8’indeydi ve hastaların %50’si izole damak yarıklıydı. Ek 
anomalisi olmayan izole damak yarığı hastalarında yoğun bakım yatışı %3,2’yken, renal 
anomalili izole damak yarığı hastaların %22,2’ydi. 51 renal anomalili hastanın 17(%33,3)’sinde 
tanı konulmuş sendrom bulunmaktaydı. Kliniğimizdeyse dudak damak yarığı hastalarına 
sendrom eşlik etme oranı %3,1’dir. Hastaların 11(%21,5)’indeyse postoperatif idrar yolu 
enfeksiyonu (İYE) görüldü.  
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Sonuç: 
Dudak damak yarıklarına eşlik eden renal anomaliler arasında hidroüreteronefroz, tek böbrek 
ve at nalı böbrek öne çıkmaktadır. Renal anomalilere sahip olmak hem dudak hem damak 
yarığından ameliyat olma yaşını geciktirmektedir. Renal anomalilerin eşlik etmesi; özellikle 
hidroüreteronefroz ve tek böbrek varlığı yoğun bakım ihtiyacını özellikle izole damak 
yarıklarında arttırmaktadır. Renal anomali ve hastalığı olanlarda eşlik eden sendrom görülme 
ihtimali yüksektir ve tüm renal anomalili dudak damak yarıklı hastalar genetik olarak 
incelenmelidir. Renal anomalili dudak damak yarıklı hastalarda iye oldukça yüksektir ve 
postoperatif yakın takip edilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Dudak damak yarığı, Renal anomali, Renal hastalık 
Kaynaklar: 

1- Suda N, Kitahara Y, Ohyama K. A case of amelogenesis imperfecta, cleft lip and palate and polycystic kidney
disease. Orthod Craniofac Res. 2006 Feb;9(1):52-6. doi: 10.1111/j.1601-6343.2006.00337.x. PMID:
16420275.

2- Cystic Kidneys in a Patient with Craniofacial Abnormalities Allison L. Tsao, C. John Sperati Kidney360 Aug
2020, 1 (8) 882-883; DOI: 10.34067/KID.0001332020

3- Ramirez D, Lammer EJ. Lacrimoauriculodentodigital syndrome with cleft lip/palate and renal
manifestations. Cleft Palate Craniofac J. 2004 Sep;41(5):501-6. doi: 10.1597/03-080.1. PMID: 15352854.
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SB 03 

DUDAK DAMAK YARIKLI OLGULARDA BESLENME EĞITİMİNİN VE BESLENMEYİ 
DESTEKLEYİCİ YÖNTEMLERININ ARAŞTIRILMASI  

Alaz Çirak1,2, Murat Kara1,2, Mert Çaliş1,2, Fatma Figen Özgür1,2 

1 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara 
2 Hacettepe Üniversitesi, Dudak Damak Yarıkları Kraniomaksillofasyal Şekil Bozukluğu Tedavi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 

Amaç: 
Dudak damak yarıkları hava yolunu - beslenme yolunu ilgilendiren bir deformite olması 
sebebiyle önem arz etmektedir ve bu hastaların bakımında beslenme öne çıkmaktadır. 
Deformitenin şiddetinden bağımsız olarak tüm bakım vericilerin tercihen prenatal dönemde 
tanı konmasından itibaren tekrarlı beslenme eğitimi alması gerekmektedir ve bebeklerin 
büyümesi ve gelişmesi yakın takip edilmelidir. Dudak damak yarıklı hastaların beslenmesinde 
beslenmeyi destekleyici pek çok yöntem karşımıza çıkmaktadır ve etkinlikleri değişkenlik 
göstermektedir. Bu çalışmada amacımız kliniğimizde görülen dudak damak yarığına sahip 
hastaların ne sıklıkta beslenme eğitimi aldıklarını, hangi kaynaklardan aldıklarını ortaya 
koymaktır. Ayrıca hastaların biberon, damaklık gibi yöntemleri ne sıklıkta kullandığını 
tanımlamak ve anne sütü ile beslenme sıklığını ortaya koymaktır. 

Yöntem: 
Kliniğimizde görülen dudak damak yarığına sahip hastalara veya yakınlarına oluşturulmuş anket 
formu uygulanmıştır. Anket yolu ile hastaların dudak damak yarığı tipleri, prenatal dudak damak 
yarığı tanısı alıp almadıkları, ailelerin beslenme eğitimi alıp almadıkları, eğitimi hangi kaynaktan 
aldıkları, hastaların yenidoğan döneminde hastanede/yoğun bakımda kalıp kalmadıkları, 
taburculuk öncesi damaklık/özel biberon temini şartı koşulup koşulmadığı, emzirme durumu, 
anne sütü ile beslenme durumu, Biberon/özel biberon/damaklık/beslenme plağı kullanıp 
kullanmadıkları, kullandılarsa hangi yöntemi kullandıkları ve bu yöntemler hakkında olan 
memnuniyetleri sorgulanmıştır. 

Bulgular: 
Toplamda 452 hastaya anket uygulanmıştır. Hastaların yaş aralığının 8 gün ile 20 yaş arasında 
olduğu görülmüştür. En sık görülen yarık tipinin 168 hasta ile izole damak yarığı olduğu 
görülmüştür. 192 hastada (%42) prenatal ultrasonografide tanı konmuş olduğu öğrenilmiştir. 
83 hasta (%18) doğumdan önce, 305 hasta (%67) doğumdan sonra beslenme eğitimi aldığını 
söylemiştir. 62 hasta (%13) beslenme eğitimi almadığını belirtmiştir. 199 hasta (%44) eğitimi 
plastik cerrahi doktorlarından edindiklerini, 137 hasta (%30) pediatri doktorlarından edindiğini, 
30 hasta (%6) kadın doğum doktorundan edindiğini söylemiştir. 163 hastanın (%36) hastanede 
kaldığı, 147 hastanın (%32) yoğun bakım ünitesinde kaldığı öğrenilmiştir. Sağlık görevlileri veya 
diğer bölüm doktorları tarafından 154 hastaya (%34) beslenme için özel biberon, 77 hastaya 
(%17) damaklık ve 53 hastaya (%11) hem damaklık hem özel biberon mecburiyeti getirildiği 
öğrenilmiştir. 112 hastanın (%24) emzirilebildiği öğrenilmiştir. 230 hastanın (%51) anne sütü 
alabildiği öğrenilmiştir. Sağlık çalışanları veya diğer doktorlar tarafından 86 hastanın (%19) 
emzirmesinin yasaklandığı öğrenilmiştir. Kullanılan başlıca diğer yöntemlerin ise kaşık, şırınga 
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ve nazogastrik sonda olduğu öğrenilmiştir. 350 hastanın (%77) kullanılan beslenme destekleyici 
yöntemleri faydalı bulduğu öğrenilmiştir. 

Sonuç: 
Beslenme eğitimi dudak damak yarığına sahip hastaların beslenmesi için etkinliği kanıtlanmış 
bir müdahaledir ve çalışmamızda hastaların %85 oranda beslenme eğitimi aldıkları 
görülmektedir. Çalışmamızda hastalara beslenmede etkinliği tartışmalı olan damaklık ve özel 
biberon mecburiyeti koşulduğu ve anne sütü alımının ve emzirmenin çeşitli sağlık 
personellerince yasaklandığı görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Dudak Damak Yarıkları, Beslenme, Anket 
Kaynaklar:  
1- Britton, K.F.M., McDonald, S.H. & Welbury, R.R. An investigation into infant feeding in children born with a cleft
lip and/or palate in the West of Scotland. Eur Arch Paediatr Dent 12, 250–255 (2011).
https://doi.org/10.1007/BF03262817
2- Gailey DG. Feeding Infants with Cleft and the Postoperative Cleft Management. Oral Maxillofac Surg Clin North
Am. 2016 May;28(2):153-9. doi: 10.1016/j.coms.2015.12.003. PMID: 27150302.
3- Duarte GA, Ramos RB, Cardoso MC. Feeding methods for children with cleft lip and/or palate: a systematic review.
Braz J Otorhinolaryngol. 2016 Sep-Oct;82(5):602-9. doi: 10.1016/j.bjorl.2015.10.020. Epub 2016 Mar 2. PMID:
26997574; PMCID: PMC9444722.
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SB 04 

YARIK DUDAK DAMAK HASTALARINDA SEKONDER RİNOPLASTİ SONRASI OLUŞAN 
NAZAL MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN ANTROPOMETRİK ANALİZİ 

Sare Demirtaş1, Mustafa Sütçü1, Zekeriya Tosun1 

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya 

Amaç: 
Yarık dudak-damak hastalarının rehabilitasyonunun son basamağını oluşturan sekonder 
rinoplasti; yumuşak doku, kartilaj ve kemik yapı bir bütün olarak etkilendiği için çok 
önemlidir.1Çalışmanın amacı sekonder rinoplasti yapılan yarık dudak-damak hastalarında 
operasyon sonrası oluşan nazal değişikliklerin antropometrik olarak değerlendirilmesidir. 

Yöntem: 
2020-2022 yılları arasında sekonder rinoplasti operasyonu geçiren unilateral yarık dudak-
damak hastaları çalışmaya dahil edildi.18 yaşın üzerindeki hastalar, preoperatif ve postoperatif 
en erken 6. ayda standart fotoğrafları olan hastalar çalışmaya dahil edilirken bilateral yarık 
dudak damak hastaları ve distraksiyon osteogenezi gibi burnun morfolojisini etkileyecek 
operasyonlar geçiren hastalar çalışmanın dışında bırakıldı.Preoperatif ve postoperatif 
fotoğraflar üzerinden nazofrontal açı, projeksiyon ölçümü, nazal kök uzunluğu ve alar kanat 
genişliği değerleri ile kolumella uzunlukları ImageJ(U. S. National Institutes of Health, Bethesda, 
Maryland, ABD) programı ile sefalometrik noktalar kullanılarak ölçüldü.Verilerin analizi SPSS 
Versiyon 22.0(SPSS Inc, Chicago, IL) programı aracılığı ile yapıldı.Değerlerin analizinde ‘paired-
t testi’ kullanıldı ve p<0.05 değeri istatistiksel anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen toplam 21 hastanın(7 erkek, 14 kadın), 12 sol 9 sağ unilateral yarık dudak 
hastası olduğu görüldü.Hastaların yaş ortalamaları 21.81±2.48 yıl ve postoperatif ortalama 
takip süresi 14.33±8.08 ay idi. Preoperatif nazofrontal açı ortalaması 140.43±1.48, postoperatif 
132.14±1.64 derece olarak ölçüldü.Goode methoduna göre ölçülen preoperatif nazal 
projeksiyon ortalama %58.10±1.63 iken postoperatif %67.00±2.18 olarak ölçüldü.Nazal kök ile 
nazal alar kanat mesafelerinin oranları preoperatif dönemde ortalama %53.71±1.34tü ve 
postoperatif %46.48±1.28 idi.Kolumella uzunlukları preoperatif dönemde ortalama 9.62±0.34 
mm iken postoperatif 13.00±0.38 mm ölçüldü.Preoperatif ve postoperatif dönemde yapılan 
ölçüm sonuçlarına göre hastaların tamamında nazofrontal açı değerlerinin azaldığı, nazal tip 
projeksiyonunun arttığı, nazal kök ve nazal alar kanat mesafelerinin oranının azaldığı, kolumella 
uzunluklarının ise arttığı gözlendi ve sonuçların tamamının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
kaydedildi(p<0.05).   

Tartışma ve Sonuç: 
Tek cerrah tarafından standart açık rinoplasti tekniğine göre opere edilen 21 hastanın dahil 
olduğu bu çalışmada nazofrontal açının 140 dereceden 132 dereceye düşmesiyle normal 
değerlere yaklaştığı görülmüştür ancak yine de sonuçlar normal ortalama değer olarak kabul 
edilen 115-130 derecelik aralığa erişememiştir.Huempfner-Hierl ve arkadaşlarının yaptığı 
benzer bir çalışmada daha da yüksek ortalama nazofrontal açı değerleri elde edilmiş ancak 
sonuçların bu çalışma ile benzer olduğu görülmüştür.2Nazal kök ve nazal alar kanat 
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mesafelerinin oranlarının azalması postoperatif dönemde dorsal estetik çizgilere göre daha dar 
ve simetrik bir burun yapısı elde edildiğini göstermektedir.Yarık dudak deformitesine bağlı 
olarak kolumella kısalığı olan hastaların postoperatif dönemde kolumellar mesafeleri artmış ve 
nostril asimetrileri giderilmiştir.Bu değişikliğin oluşmasında preoperatif dönemde özellikle yarık 
tarafta daha lateralize ve yayvan olan nazal alar kanatların medialize edilip daraltılmasının da 
rolü olduğu düşünülmektedir.Sık kullanılan bir method olan Goode methodu ile yapılan 
ölçümlere göre postoperatif dönemde %10a yakın artış ile daha iyi tip projeksiyonu elde 
edilmiştir.Yarık dudak-damak hastalarında genç erişkin dönemde uygulanan ve nefes 
problemlerinin giderilmesinin yanı sıra burundaki eksternal deformitelerin yok edilmesini, nazal 
harmoninin sağlanmasını, daha simetrik ve doğal bir burun görünümü elde edilmesini sağlayan 
sekonder rinoplasti operasyonu; bu hastaların seneler süren tedavi sürecinde çok önemli bir 
basamaktır.  

Anahtar Sözcükler: Yarık Dudak, Sekonder Rinoplasti, Antropometri 
KAYNAKLAR: 
1-Talaat WM,Ghoneim MM,El-Shikh YM,Elkashty SI,Ismail MAG,Keshk TFA.Anthropometric Analysis of Secondary
Cleft Lip Rhinoplasty Using Costal Cartilage Graft.J Craniofac Surg. 2019;30(8):2464-2468
2-Huempfner-Hierl H,Hemprich A,Hierl T.Results of a prospective anthropometric and functional study about
aesthetics and nasal respiration after secondary rhinoplasty in cleft lip and palate patients.J Craniofac Surg.
2009;20Suppl 2:1863-1875

8. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi
19-20 Kasım 2022 Antalya

29



SB 05 

VELOFARİNGEAL YETMEZLİKTE YENİ BİR MODİFİKASYON: FARİNGEAL FLEP İLE 
KOMBİNE RADİKAL İNTRAVELAR VELOPLASTİ SONUÇLARININ KONVANSİYONEL 
TEKNİK İLE KIYASLANMASI, ÖN ÇALIŞMA VERİLERİNİN ANALİZİ 

Murat Kara1, Mert Çalış1, Ferit Uzun2, Maviş E. K. Kayıkci2, Figen Özgür1 

1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı,
Ankara
2. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Ankara

Amaç: 
Literatürde raporlanan farklı çalışmalara göre, damak yarığı onarımından sonra değişen 
derecelerde velofaringeal yetmezlik (VFY) gelişme oranı %5 ila %36 arasında değişmektedir.  
Konuşmanın iyileştirilmesi amacıyla literatürde en sık kullanılan faringoplasti tekniği faringeal 
flep (FF)’tir. Çalışmamızda konuşma sonuçlarının optimize edilerek tersiyer onarım oranlarının 
düşürülmesi amacıyla FF prosedürü modifiye edilmiştir. Yapılan modifikasyonlardan ilki, FF ile 
kombine levator kas onarımı olup, lateral portların konuşma sırasında daralmasını ve tonusu 
olan bir velum sağlamaktadır. İkinci modifikasyon ise donör saha onarımına bağlı flebin 
tübülerize olarak daralmasını engelleyen flep bazında bilateral back-cut yapılmasıdır. Bu teknik 
ile flep yüzey alanının korunmasının yanında, donör saha kapanması gerilimsiz ve kolay 
olmaktadır. Çalışmamızın amacı, söz konusu modifikasyonların cerrahi sonuçlar üzerine olan 
etkisinin ortaya konmasıdır. Bunun için, son bir yıl içerisinde bu teknik ile yapılan 6 hastanın 
verileri analiz edilerek, modifiye FF (MFF) hasta grubunun verileri konvansiyonel FF (KFF) 
olgularıyla karşılaştırılmıştır. Her iki grupta, yarık tipinin ve cerrahi tekniğin standardizasyonu 
amacıyla Veau 3 damak yarığı olup, iki flep palatoplasti ile birlikte tip 2b intravelar veloplasti 
yapılmış hastalar dahil edilmiştir. Değişkenlerin standardizasyonu için çeşitli kriterler 
uygulanmıştır. 

Yöntem: 
Konuşma değerlendirilmesinde cerrahi işlem öncesinde ve cerrahiden sonraki altıncı ayda 
algısal ve enstrümental değerlendirme teknikleri ile gerçekleştirilmiştir. Konuşma 
değerlendirmesi, biri deneyimli iki dil ve konuşma terapistinin konsensüsü ile 
gerçekleştirilmiştir. Cerrahi sonrası erken ve geç komplikasyonlar kayıt altına alınmıştır. Sayısal 
verilerin istatistiksel analizi Mann Whitney-U testi ile ve kategorik değişkenlerin istatistiksel 
karşılaştırılması Ki-Kare testi ile gerçekleştirilmiştir. %95 güven aralığında p<0.05 istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: 
İki grup arasında cinsiyet ve yaş dağılımında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p= 
0.687ve 0.174). Yapılan analizde, ortalama preoperatif nazalans skoru MFF grubunda 56.17 ± 
5.31  iken KFF grubunda 59.90 ± 7.56 olmuştur. Postoperatif Nazalans skorları ise MFF 
grubunda 29.39 ± 3.99 iken KFF grubunda 30.35 ± 1.50 olmuştur. Preoperatif ve postoperatif 
ortalama Nazalans skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmamıştır (Sırasıyla 
p= 0.332 ve 0.139). Cerrahi öncesi ve sonrası ortalama Nazalans skorlarındaki değişimlerde 
(MFF: 29.56, KFF: 27.78) de iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmamıştır 
(p=0.562). 
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Sonuç 
Her ne kadar konuşma sonuçlarında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark erken 
dönemde tespit edilmese de, klinik olarak ortalama Nazalans skoru değişim göz önüne 
alındığında, bu durum örneklem sayısının yetersiz olmasına bağlanmıştır. Çalışmamız ile ortaya 
konan ön çalışma ile, FF sırasında kas onarımının yapılmasının, velar hareket ile lateral portların 
yüzey alanlarının daraltılarak nazal hava kaçışını azalttığı düşünülmektedir. Sunulan veriler 
devam eden bir çalışmanın ön sonuçları olup, örneklem sayısının artması ile sonuçlar tekrar 
analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimler: Faringeal flep, Velofaringeal yetmezlik, Damak yarığı 
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SB 06 

DUDAK DAMAK YARIĞI ONARIMI CERRAHİSİ ARDINDAN AĞIZ BAKIMINDA SODYUM 
HİPOKLORİT SOLÜSYONU KULLANIMININ SONUÇLARININ İNCELENMESİ 

Alaz Çirak1,2, Murat Kara1,2, Mert Çaliş1,2, Figen Özgür1,2  
1 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara 
2 Hacettepe Üniversitesi, Dudak Damak Yarıkları Kraniomaksillofasyal Şekil Bozukluğu Tedavi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 

Amaç: 
Dudak damak yarıkları onarımı operasyonu hem havayolunu hem beslenme yolunu 
ilgilendirmesi sebebiyle önem arz eder. Cerrahi alan olan ağız içinde gıda artıklarının birikmesi, 
kullanılan dikiş malzemelerinin bakteriyel kolonizasyona sebep olması sebebiyle operasyon 
sonrası ağız içi florası sebepli enfeksiyonlar olmak üzere çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. 
Sodyum Hipoklorit suda çözündüğünde hipokloröz asit üretir. Bu molekül de su moleküllerinin 
bir reaktif oksijen türü olan hidrojen peroksite dönüşmesine neden olur ve böylece 
antimikrobiyal etki gösterir. Bu çalışmada, %0,012 oranda Sodyum hipoklorit içeren ve buna 
bağlı olarak %0,00005 oranda hidrojen peroksit içeren bir ağız bakım solüsyonu dudak damak 
yarığı onarımı ardından ağız bakımı için kullanılmıştır ve ürünün kullanımının postoperatif 
komplikasyonlar ile ilişkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 
Hastane elektronik bilgi sistemi kullanılarak retrospektif olarak, 2021-2022 yılları arasında 
Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde görülen dudak damak 
yarığı sebebiyle opere olan hastalar incelenmiştir. Bu zaman aralığında tüm hastaların 
postoperatif sıfırıncı günden başlanarak %0,012 oranda Sodyum hipoklorit içeren ağız bakım 
ürünü kullanılmıştır. Bu hastaların postoperatif enfeksiyon ve diğer komplikasyon verileri 
toplanmıştır. Ek olarak muayene notları incelenmiş ve ağız içi bakımı, dikiş görünürlüğü 
bulguları hastane bilgi sistemi kayıtlarından edinilmiştir. 

Bulgular: 
2021-2022 yılları arasında toplam 933 dudak damak yarığı operasyonu yapılmış hasta 
bulunmuştur. Bu hastaların hiçbirinde erken veya geç dönemde enfeksiyon bulgusuna 
rastlanmamıştır (%0). Yapılan postoperatif muayenelerde Sodyum hipoklorit içeren ağız bakım 
ürünü kullanımının ağız içi görünümün çok temiz olması ve dikiş görünürlüğünün çok net ve 
iyi olması ile ilişkili olduğu dikkat çekmiştir. 

Sonuç: 
Dudak damak yarığı onarımı cerrahisi, işlemin ağız içi girişim olması sebebiyle postoperatif 
enfeksiyon tablosu gelişebilmesi sebebiyle önemlidir. Yetişkin yaş grubunun aksine, 
operasyonun yapıldığı yaş grubunda kullanılabilen bir ağız bakım ürünü bulunmamaktadır. Bu 
sebeple kontrol grubu olmadan tasarlanmış bu çalışmada Sodyum hipoklorit içeren ağız bakım 
ürünü kullanımı, postoperatif enfeksiyon komplikasyonu verileri ile ve diğer kriterler olan ağız 
içi görünümün temizliği ve dikiş görünürlüğü verileri ile ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Hiç 
enfeksiyon bulgusuna rastlanmamış ve ağız içi temizliğin iyi ve dikiş görünürlüğünün net 
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olduğu dikkat çekmiştir. Karşılaştırma grubu olmaması sebebi ile tanımlayıcı karakterde olan 
bu çalışma bebeklerde ilk olarak bir ağız bakım ürünü kullanımının sonuçlarını incelemesi 
sebebiyle önem arz etmektedir. Anterograd olarak tasarlanacak, Sodyum hipoklorit içeren ağız 
bakım solüsyonun erişkin hastalarda kullanılmakta olan diğer ağız bakım ürünleri ile 
karşılaştırılarak analiz edileceği ileri dönemde yapılabilecek çalışmalar daha yol gösterici 
olacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Dudak Damak Yarıkları, Ağız Bakımı, Komplikasyon 
Kaynaklar:  
1- Katzel EB, Basile P, Koltz PF, Marcus JR, Girotto JA. Current surgical practices in cleft care: cleft palate repair
techniques and postoperative care. Plast Reconstr Surg. 2009 Sep;124(3):899-906. doi:
10.1097/PRS.0b013e3181b03824. PMID: 19730310.
2- Raghavan U, Vijayadev V, Rao D, Ullas G. Postoperative Management of Cleft Lip and Palate Surgery. Facial Plast
Surg. 2018 Dec;34(6):605-611. doi: 10.1055/s-0038-1676381. Epub 2018 Dec 28. PMID: 30593076.
3- Milic T, Raidoo P, Gebauer D. Antibiotic prophylaxis in oral and maxillofacial surgery: a systematic review. Br J
Oral Maxillofac Surg. 2021 Jul;59(6):633-642. doi: 10.1016/j.bjoms.2020.09.020. Epub 2020 Sep 23. PMID: 34016464.
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SB 07 

DUDAK YARIĞI OLAN HASTALARDA ALAR TABANIN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA 
DEZEPİTELİZE FLEP KULLANIMI 

Lütfi Eroğlu1, Ümit Eyüpoğlu1, Mehmet Berke Göztepe1 , Yağız Berk Eroğlu2 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Samsun 
2 Cumhuriyet Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Sivas 

Amaç:  
Yarık dudak hastalarında alar taban ve nostril tabanının depresyonu ortak görülen 
özelliklerinden biridir. Bu çalışmada unilateral inkomplet yarık dudak hastalarının primer 
operasyonlarında ve dudak yarığına bağlı dudak revizyonu yapılan hastaların sekonder 
operasyonlarında, alar taban ve nostril tabanının depresyonunu dezepitelize edilmiş kas-deri 
flebi ile gidermek amaçlanmıştır. 

Yöntem: 
7 primer inkomplet unilateral dudak yarığı hastası (ortalama yaş 3.4 ay) ve 14 sekonder dudak 
yarığı hastası (ortalama yaş 22.5) olacak şekilde toplamda 21 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 
Unilateral dudak yarığı hastalarında sağlam kısımdan dezepitelize edilen kas-deri flebi ve 
sekonder hastalarda skar hattı altından dezepitelize edilen kas-deri flebi nostril tabanı ve alar 
taban altında görülen depresyon deformitesini önlemek amacıyla cilt altına yerleştirilmiştir. 
Cerrahinin etkisi klinik muayene ile takip sürecinde değerlendirilmiştir.   

Bulgular: 
Tanımlanan operasyon yönteminin, klinik muayene bulguları ile değerlendirildiğinde; 21 
hastada alar taban simetrisini sağlamada ve nostril tabanındaki yükseklik oluşturmada etkili 
olduğu görülmüştür Klinik muayene ile cerrahinin etkisi operasyon sonrası takip sürecinde 
gözlemlenmiştir. 

Sonuç:  
Bu çalışmada primer unilateral inkomplet yarık dudak hastalarında ve sekonder yarık dudak 
hastalarında görülen alar taban ve nostril tabanı depresyonu deformitesinde, dezepitelize 
edilerek kullanılan kas-deri flebi ile başarılı şekilde ilerleme sağlanmıştır. Nostril tabanındaki 
yükseklik oluşturmak ve alar taban simetrisini sağlamak için faydalı bir yöntem olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Anahtar Sözcükler: Alar taban, Yarık dudak, Dezepitelize flep 

Kaynaklar: 
1- Agarwal R, Bhatnagar SK, Pandey SD, Singh AK, Chandra R. Nasal sill augmentation in adult incomplete cleft lip
nose deformity using superiorly based turn over orbicularis oris muscle flap: an anatomic approach. Plast Reconstr
Surg. 1998 Oct;102(5):1350-7; discussion 1358-9. doi: 10.1097/00006534-199810000-00005. PMID: 9773989.
2- Nadjmi N, Amadori S, Van de Casteele E. Secondary Cleft Lip Reconstruction and the Use of Pedicled,
Deepithelialized Scar Tissue. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016 Oct 25;4(10):e1061. doi:
10.1097/GOX.0000000000001061. PMID: 27826467; PMCID: PMC5096522.
3- Sherif MM. A Subcutaneous Alar Base (SCAB) flap to restore symmetry of the ala in primary cleft-lip nose repair.
Ann Plast Surg. 2014 Dec;73(6):652-8. doi: 10.1097/SAP.0b013e3182858717. PMID: 24905135.
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4- Wu D, Wang G, Ouyang N, Lin Y, Chen Y, Dai J. Subcutaneous C Shape Muscular Flap for Correcting the
Depression of Alar Base in Affected Side in Patients With Unilateral Complete Cleft Lip/Palate During Primary
Surgery. J Craniofac Surg. 2017 Jun;28(4):1078-1080. doi: 10.1097/SCS.0000000000003623. PMID: 28230602.
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SB 08 

YARIK DAMAK OPERASYONLARI İÇİN TASARLADIĞIMIZ PRATİK CERRAHİ ALETLER 

Lütfi Eroğlu1, Ümit Eyüpoğlu1, Mehmet Berke Göztepe1  , Yağız Berk Eroğlu2 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Samsun 
2 Cumhuriyet Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Sivas 

Amaç: 
Cerrahi aletler, cerrahın temel silahlarıdır ve ideal cerrahi aletler yapılan operasyonları 
kolaylaştırır. Yarık damak gibi dar alanlarda çalışılan operasyonlarda bu, daha önemli hale 
gelmektedir. Yarık damak hastalarında kullandığımız 3 adet cerrahi aleti paylaşmaktayız. 

Yöntem:  
Üç adet kendi tasarımımız olan cerrahi aleti; kullanım sırasındaki video ve fotoğrafları ile 
paylaşmaktayız. 

Bulgular: 
I- Yarık damak operasyonlarında, özellikle damak gibi sert zeminlere lokal anestezi uygulanması
sırasında, iğnenin enjektörden çıkmasını engelleyen enjektör tutucu.
II- Yarık damak hastalarında özellikle nazal/oral mukozaları ve kasları diseke etme sırasında,
pedikül diseksiyonu sırasında kullanılan iki ucu farklı açılı disektör.
III- Yarık damak hastalarında flep elevasyonu sırasında kullanılan, cerrahın görüş açısını
bozmadan diseksiyon yapmayı sağlayan, farklı açılı iki kıvrımı olan eğri uçlu tenotomi makası.

Sonuç:  
Bu çalışmada, yarık damak gibi dar alan operasyonları için tasarladığımız bu 3 cerrahi aletin, 
cerrahiyi kolaylaştırdığını ve başarı oranlarını arttırdığını düşünmekteyiz. 

Anahtar Sözcükler: Cerrahi alet, Yarık damak 
Kaynaklar:  

1- Smith DM, Losee JE. Cleft palate repair. Clin Plast Surg. 2014 Apr;41(2):189-210. doi:
10.1016/j.cps.2013.12.005. Epub 2014 Feb 1. PMID: 24607188.
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SB 10 

DAMAK DUDAK YARIĞI HASTALARININ TAKİPLERİNDE TELETIP YÖNTEMLERİNİN 
KULLANILMASI 

Şeyda Güray Evin 

Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

Giriş 
Dudak damak yarıkları  (DDY), dünyanın en yaygın konjenital malformasyonları arasındadır. 
Çevresel ve genetik faktörler nedeniyle meydana geldiğinden gelişmekte olan ülkelerde daha 
yüksek prevalansa sahiptir. Ülkemiz de DDY’nin sık görüldüğü bir coğrafik bölgede 
bulunmaktadır. Malformasyonu önlemek ve tedavi etmek için küresel çabalar geliştirilmiştir. 
Dünyadaki gelişmelerle birlikte önleme, tedavi, takip sistemleri de değişim ve gelişim 
göstermektedir. Teletıp yöntemlerinin  Covid-19 ile birlikte hayatımızdaki yeri ve önemi 
artmıştır. Teletıp yöntemlerinin kullanılması ile hasta konsültasyonlarının ve yönetiminin 
yapılması ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı mesaj 
aplikasyonlarının  dudak damak yarıklı hastaların operasyon sonrası yönetimindeki yeri ve 
öneminden bahsetmektir. 

Materyal Method: 
2019-2022 yılları arasında kliniğimize başvurarak opera edilen dudak damak yarıklı hastalar 
retrospektif olarak inecelendi. Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterleri kliniğimizin 
bulunduğu şehirde ikamet etmiyor olmaları ve takiplerinin teletıp sistemi üzerinden yapılmış 
olmasıydı. Bu kriterlere uyan 12 hasta çalışmaya dahil edildi. Taburculuk sırasında hastaların 
tümüne operasyonu gerçekleştiren hekimin kişisel telefon numarasını da içeren postoperatif 
bakım formu iletildi. Tüm hastalar postoperative 7. günde kontrolleri yapılarak ikamet ettikleri 
şehirlere gönderildi. Bir mesaj aplikasyonu üzerinden hastalara belirli aralıklarla ulaşılarak 
postoperatif kontroller yapıldı. Hastaların herhangi bir problemi olduğunda bu aplikasyon 
üzerinden bağlantı kurularak yönlendirme yapıldı. 

Bulgular: 
12 hastanın tümü postoperative dönemde en az 48 saat hastanede takip edildikten sonra 
taburcu edildi. Ortalama hastanede yatış süresi  2,5±0,9 gündü. Yalnızda 1 hastada damak 
operasyonu sonrası uzayan larinks ödemi nedeniyle postoperative takibe beş gün hastanede 
devam edildi. Taburculuk sonrası bir sonraki kontrole kadar takipler bir mesaj aplikasyonu 
üzerinden sağlandı. Dudak damak yarıklı hastamızın 1’inde koken splinti kullanımında meydana 
gelen problemler mesaj aplikasyonu ile uzanktan çözümlendi. Aynı hastamızın dudak yarığı 
operasyonu sonrası meydana gelen mukozal deformite takip edilerek operasyon planı sağlandı. 
Damak operasyonunda bu deformite düzeltildi. 1 hastada oral mukozada meydana gelen 
yüzeyel dehisensin takibi yapıldı. Aplikasyon üzerinden hastaya diyeti ile ilgili önerilerde 
bulunularak herhangi bir komplikasyon yaşamadan dehisensin yönetimi sağlandı. 1 hastada 
postoperatif dönemde damak fleplerinin donör alanında meydana gelen sızma şeklinde 
kanama ile ilgili danışmalık yapıldı.  Diğer hastaların tümünde takipler problemsiz olarak rutin 
çekilen fotoğraf ve videolar üzerinden devam ettirildi.  
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Tartışma: 
Covid-19 döneminde kullanımı yeniden gündeme gelen teletıp yöntemleri dudak damak yarıklı 
hastaların yönetim ve takiplerinde de kullanılabilmektedir.  Dudak damak yarıklarının tedavisi 
ülkemizde her merkezde yapılmamaktadır. Bu nedenle ikamet etmedikleri şehirlerde opera 
olmak zorunda kalan birçok aile olmaktadır. Özellikle dudak damak yarığı deformitesinin sık 
görüldüğü sosyoekonomik durumları kötü olan toplumlarda operasyon sonrası kontrol 
aralıklarının uzun tutulması ve bu dönemde takiplerin teletıp yöntemleri ile yapılması aileleri 
şehirler arası ulaşım ve bunun getirdiği ekonomik külfetten kurtaracaktır.  Bebek ve çocuk yaş 
gruplarının operasyonlarından sonra operasyonu gerçekleştiren hekimlere hızla ulaşmayı 
sağlayacak bir araç olması aileleri oldukça güvende hissettirmektedir. Dudak damak yarıkları 
gibi postoperative takibi de en az operasyon kadar önemli olan patolojilerde ailelerin yapacağı 
hamlelerin doğru yönlendirimesi operasyon sonucunu etkileyen en önemli faktörlerden 
birisidir. Teletıp yöntemleri bu amaçla güvenle kullanılabilirken birçok avantajı da beraberinde 
getirmektedir. 
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SB 11 

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE PRİMER YARIK DUDAK-DAMAK HASTALARINDA YARIK TİPİ 
İLE NAZO/OROGASTRİK BESLENME TÜPÜ KULLANIMI VE YOĞUN BAKIM YATIŞ 
ORANLARININ ANALİZİ 

Kadir Yazici 1, Galip Gencay Üstün2, Figen Özgür3 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara 

Amaç; 
Dudak ve/veya damak yarıklı hastaların takibi ebeveyn bilgilendirmesi ve hazırlanması ile 
prenatal dönemde başlayıp, hasta yönetimi yeni doğan döneminde beslenme, 
pozisyonlandırma, gerekli ise nazoalveolar molding uygulaması ile başlamaktadır.1 Ancak 
prenatal tanının olmaması durumunda bu hastalar öncelikle pediatri hekimleri tarafından 
görülmekte ve yönetilmektedir. Özellikle perifer hastanelerde veya merkezi hastaneler olsa dahi 
konuyla ilgili deneyimi olmayan pediatristler tarafından, bebekte dudak-damak yarığı 
görülmesi ile endikasyon aranmadan yoğun bakımda takip edilmektedirler. Bunun yanında, 
yutma güçlüğüne neden olacak nörolojik bozukluklar gibi ek anomalisi olmayan bebekler dahil 
olmak üzere nazo/orogastrik tüp ile uzun süreli beslenme yapılmaktadır. Bu suboptimal 
yaklaşımlar yüksek finansal gideler, ebeveynler üzerinde psikososyal etkiler, DDY tedavi 
algoritmasının aksaması ve bebekte yutma disfonksiyonu gibi komplikasyonlara neden 
olmaktadır. Bu noktada çalışmamızın amacı, literatürde raporlanmamış olan verilerin analiz 
edilerek yeni doğan döneminde primer yarık dudak-damak hastalarında nazo/orogastrik 
kullanım sıklığı ve yoğun bakım yatışı oranları ve bunların yarık tipi ilişkisi incelenerek 
dokümante edilmesidir. 

Yöntem: 
Çalışmamızda son bir yıl içerisinde merkezimize başvuran primer dudak damak yarıklı hastaların 
verileri hastane veri tabanında ICD-10 tanı kodları kullanılarak taranmıştır. Hastaların 
demografik ve medikal bilgileri kayıt altına alınmıştır. Yarık tipine göre yoğun bakım yatış 
öyküsü ve nazo/orogastrk tüp kullanım öyküsü kayıt altına alınmıştır. Tıbbi kayıtlarında eksiklik 
olan hastalar çalışmadan dışlanmıştır. Elde edilen tanımlayıcı veriler sayı (n) ve yüzde (%) olarak 
sunulmuştur. 

Bulgular:  
Çalışma kapsamında 190  hastanın verileri analiz edilmiştir. Yeni doğan dudak damak yarıklı 
bebeklerde yoğun bakım yatış oranının %65 olduğu, belirgin bir endikasyon olmamasına 
rağmen nazogastrik sonda uygulama oranının ise  %15.3 olduğu görülmüştür. Yarık tipi göz 
önünde bulundurulduğunda, %73 ile yoğun bakımda takip oranı ve %12.6 ile nazogastrik 
uygulama oranlarının en yüksek olduğu grup izole damak yarığı grubunu oluşturmuştur. Bu 
oranların en düşük olduğu grup izole dudak yarığı grubu olmuştur. 
Sonuç : Veriler incelendiğinde özellikle damak yarığının eşlik ettiği hastalarda yoğun bakım 
yatış oranları ve tüp kullanım sıklığı oldukça yüksek olarak görülmüştür. Yoğun bakım yatak 
doluluğunun artışının hastaya getirdiği iatrojenik problemler yanında ünitede ,deneyimli yoğun 
bakım elemanının dolayısıyla sağlık iş yükünü artırması nedeniyle de kayıplara neden 
olmaktadır. Hastalara takılan orogastrik/ nazogastrik tüpün ilerleyen dönemde yutma 
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disfonksiyonuna sebep olabilmesi de bilinen bir diğer problemdir. Bu bağlamda bu hastalar 
gerekmedikçe takipleri yoğun bakım ünitelerine yapılmamalı, beslenmeleri açısından 
olabildiğine oral yol korunmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Dudak yarığı, damak yarığı, yoğun bakım, nazogastrik tüp 
Kaynaklar: 
1- Kucukguven A, Calis M, Ozgur F. Assessment of Nutrition and Feeding Interventions in Turkish Infants with Cleft
Lip and/or Palate. J Pediatr Nurs. Mar-Apr 2020;51:e39-e44. doi:10.1016/j.pedn.2019.05.024
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SB 12 

GELENEKSEL İKİ FLEP PALATOPLASTİ VE DORRANCE PALATOPLASTİ TEKNİKLERİNİN 
MODİFİKASYONU: ORAL MUKOZAL Z-PLASTİNİN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR 
VE KONUŞMA SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ  

Pembe Büşra Kiryaman1, Süleyman Yildizdal1, Murat Kara1, Mert Çaliş1, Maviş E.K. Kayıkci2, 
Fatma Figen Özgür1 

1: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
2: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Ankara 

Amaç: 
Literatürde DDY ile ilgili yüksek sayıda çalışma raporlanmış olmasına rağmen, komplikasyon 
oranlarının düşürülmesi ve konuşma sonuçlarının optimize edilmesini hedefleyen araştırmalar 
devam etmektedir. Literatürdeki farklı çalışmalarda raporlanmış olan düz hat onarımlarında 
gözlenen skar kontraksiyonu ile damağın kısalması cerrahi sonuçları olumsuz etkileyen 
faktörlerden biridir. Bu limitasyonun giderilmesi amacıyla kliniğimizde düz hat onarımlarıyla 
kombine olarak oral mukozal Z-plasti yapılarak kontraksiyon ve buna bağlı komplikasyonların 
azaltılması hedeflenmiştir. Bu noktada çalışmamızın amacı sık kullanılan iki yöntem olan iki flep 
ve Dorrance palatoplasti tekniklerine yapılan oral mukozal z-plasti modifikasyonunun cerrahi 
sonuçlar üzerine olan etkisinin ortaya konmasıdır.  

Yöntem: 
Çalışmamızda Eylül 2019 – Aralık 2019 tarihleri arasında opere edilen hastalar taranmıştır. 
Hastaların yaş, cinsiyet, yarık tipi, onarım yaşı, onarım tekniği, cerrahi süre, postoperatif 
komplikasyon verileri ve konuşma verileri kayıt altına alınmıştır. Komplikasyon oranlarını veya 
cerrahi sonuçları etkileyebilecek değişkenlerin kontrol altına alınması amacıyla sendromik veya 
çoklu anomalisi olan hastalar, işitme kaybı veya mental retardasyonu olan hastalar, intraoral ek 
girişim öyküsü olan hastalar ve kayıtlarında eksiklik olan hastalar çalışmadan 
dışlanmıştır.Kliniğimizde Veau 3 ve Veau 4 damak yarığı onarımında iki flep palatoplasti (İFP) 
tekniği, seçili Veau 2 damak yarıklarında ise Dorrance palatoplasti (DP) tekniği kullanılmaktadır. 
Her iki teknikte yumuşak damak onarımında tip 2b intravelar veloplasti tekniği kullanılmaktadır. 
Çalışmaya dahil edilen hastalar onarım tekniklerine göre iki gruba ayrılmıştır. Her iki grup ise 
Z-plasti cerrahi tekniği modifikasyonunun yapılmasına göre; geleneksel grup ve modifikasyon
gruplarına ayrılmıştır. Cerrahiyi takip eden ilk ay içerisinde görülen komplikasyonlar erken
postoperatif komplikasyonlar olarak tanımlanmıştır. Konuşma değerlendirmesi postoperatif 6.
ay ila 1. yılda yapılan nazometri ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: 
Çalışmamıza damak yarığı onarımı yapılan 60 hastanın verileri dahil edilmiştir. Bunların %23.3’ü 
Veau 2, %56.7’si (n=34) ve %20.0’si (n=12) Veau 4 yarık tipi olmuştur. Hastaların %23.3’üne 
(n=14) DP tekniği uygulanmış olup, bunlardan yedisine Z-plasti modifikasyonu uygulanmıştır. 
Hastaların %76.7’sine (n=46) ise İFP tekniği uygulanmıştır. Bu hastaların da  %50.0 ‘sine (n=23) 
Z-plasti modifikasyonu uygulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalarda erken dönem
komplikasyon oranı %3.33 (n=2) olmuştur.Bunlar geleneksel DP grubundaki bir hastada
görülen ateş ve geleneksel İFP grubundaki bir hastanın genel durum takibi nedeniyle yoğun
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bakım takibi gerekmesidir. DP ve İFP gruplarında, postoperatif yoğun bakım oranlarının 
karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p<0.05).  

Sonuç: Çalışmamızda yapılan Z-plasti tekniği, cerrahi süresinde anlamlı bir uzamaya neden 
olmadan ve komplikasyon oranlarında artışa neden olmadan, damağın kontraksiyonunu 
azaltarak uzun dönem konuşma sonuçlarına klinik olarak anlamlı bir katkı sunacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Dudak damak yarığı, Erken dönem komplikasyonlar, Ateş, Solunum yolu risk faktörleri, Postoperatif 
yoğun bakım, Dil konuşma 
Kaynaklar: 
1-Dudak ve Damak Yarıkları, Hacettepe Ekip Yaklaşımı
2-Early complications after cleft palate repair: a multivariate statistical analysis of 709 patients Gaurav Shekhar
Deshpande 1, Alex Campbell, Rasika Jagtap, Carolina Restrepo, Hannah Dobie, Henry Tait Keenan, Hiteswar Sarma
PMID: 25148623  DOI: 10.1097/SCS.0000000000001113
3- Surgical Complications in 1408 Primary Cleft Palate Repairs Operated at a Single Center in Guwahati, Assam, India
Björn Schönmeyr, Lisa Wendby, Alex Campbell PMID: 25650652 DOI: 10.1597/14-206
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SB 13 

PRİMER DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALARDA EŞLİK EDEN ANOMALİLER VE BU 
DEĞİŞKENLERİN OPERASYON YAŞI VE ERKEN DÖNEM POSTOPERATİF 
KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİSİ 

Nur Erek, Gökhan Sert, Figen Özgür 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara 

Amaç: 
Dudak damak yarıkları (DDY) 500 ila 700 canlı doğumda bir görülen baş-boyun bölgesinin en 
sık konjenital defektlerindendir. Aynı zamanda orta hat defekti olarak da değerlendirilen 
dudak damak yarıklarına eşlik eden diğer orta hat defektleri, çeşitli anomaliler ve hormonal 
bozukluklar mevcuttur. Bu değişkenler hastaların opere edilebilirlik yaşlarını ve postoperatif 
dönemde komplikasyon gelişme durumlarını etkileyebilmektedir. Bu konuda literatürde kısıtlı 
sayıda çalışma mevcut olup bu çalışmamız ile DDY eşlik eden anomalileri postoperatif 
komplikasyonlar üzerindeki etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Yöntem: 
Bu çalışmada 1 Eylül 2021 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda opere edilmiş 
olan primer dudak ve damak yarıklı hastalar hastane veritabanından ICD10 kodlarına göre 
taranmıştır. Bu hastaların eşlik eden anomalileri muayene notları ve tetkikler incelenerek tespit 
edilmiş ve sözkonusu verilerin hastaların operasyon yaşı ve kanama, solunum sıkıntısı, yoğun 
bakım ihtiyacı gibi erken dönem postoperatif komplikasyonlarlarla ilişkileri analiz edilmiştir. 

Bulgular: 
İncelenen tarih aralığında ulaşılan primer dudak damak yarıklı hasta sayısı 435, gerçekleştirilen 
toplam operasyon sayısı 635’tir. Hastaların %26.9’u izole damak yarığı (n=117), %12.4’ü izole 
sol dudak yarığı (n=54), %6.2’si izole sağ dudak yarığı (n=27), %20.2’si sol dudak ve damak 
yarığı (n=88), %14.6’sı sağ dudak ve damak yarığı (n=63) ve %19.4’ü bilateral dudak ve damak 
yarığı na (n=84) sahiptir. 2 hastanın ise median dudak damak yarığı mevcuttur. İzole damak 
yarığına sahip hastaların ortalama operasyon yaşı 13.5±6.9 ay, dudak yarığı için ortalama 
operasyon yaşı 5.2±3.5 ay, izole olmayan damak yarığı için ortalama operasyon yaşı 13.2±6.2 
aydır. Hastaların %61.6’sında (n=268) eşlik eden en az bir anomali mevcuttur. Hastaların %
84.7’si kardiyak (n=227),  %9.4’ü solunumsal (n=41), %7.3’ü nörolojik (n=31), %6.2’si endokrin 
(n=27) anomaliye sahiptir. Hastaların %12.6’sında (n=55)  postoperatif komplikasyon geliştiği 
görülmüştür. 

Sonuç: 
Dudak damak yarıkları en sık görülen konjenital anomalilerden olup bu çalışmada birlikte en 
sık görüldüğü anomaliler kardiyak anomaliler olarak bulunmuştur. Nörolojik anomalilerin 
daha düşük oranda bulunmakla birlikte postoperatif komplikasyonlarla ve ileri operasyon yaşı 
ile en ilişkili anomali olduğu görülmüştür. 

43



Anahtar Sözcükler: yarık damak ve dudak, kardiyak anomali, nörolojik anomali, komplikasyon 

Kaynaklar:  

1- Tunçbilek, G., Özgür, F., & Balcı, S. (2004). 1229 yarık dudak ve damak hastasında görülen ek malformasyon ve
sendromlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi, 47, 172-6.

2- Tümer, M., Ayyıldız, A., Akça, B., Ankay Yılbaş, A., Üzümcügil, F., & Canbay, Ö. Yarık Damak-Dudak Cerrahisi Sonrası
Yoğun Bakım Ünite

8. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi
19-20 Kasım 2022 Antalya

44



SB 14 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN DUDAK DAMAK YARIKLARI CERRAHİSİ ÜZERİNE ETKİSİ 

İlke Kiliç1,2, Murat Kara1,2, Mert Çaliş1,2, Fatma Figen Özgür1  
1 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara 
2 Hacettepe Üniversitesi, Dudak Damak Yarıkları Kraniomaksillofasyal Şekil Bozukluğu Tedavi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 

Amaç: 
Covid-19 Pandemisi, Türkiye’de de etkisini göstermeye başladığı andan itibaren hayatın birçok 
alanını olduğu gibi sağlık hizmeti alanını da güçlü bir şekilde etkilemiştir. Covid-19 pandemisi 
sadece ameliyat sayılarını etkilemekle kalmamış hastaların ve cerrahların ameliyat tercihlerini 
de etkilemiştir. Literatürde Covid-19 pandemisinin dudak damak yarıkları cerrahisi üzerine olan 
etkisini ortaya koyan kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu noktada çalışmamızın amacı Covid-19 
pandemisinin dudak damak yarıkları cerrahisi üzerine olan etkisinin ortaya konmasıdır. 
Böylelikle, benzer kriz durumlarında sağlık hizmetinin devamlılığının sağlanması için gerekli veri 
dokümantasyonun sağlanması hedeflenmiştir. 

Yöntem: 
Çalışmamızda hastane veri tabanı üzerinden ICD-10 tanı kodları kullanılarak Mart 2019 – Aralık 
2019 (rutin dönem) ve Mart 2020 – Aralık 2020 (Pandemi dönemi) tarih aralıklarındaki hastalar 
taranarak hastaların demografik ve medikal verileri kayıt altına alınmıştır. Verilerin istatistiksel 
analizinde SPSS  23.0 programı kullanılmıştır. 

Bulgular: 
Rutin dönemde dudak damak yarıklarına yönelik cerrahi yapılan 564 hasta, pandemi 
döneminde dudak damak yarıklarına yönelik cerrahi yapılan 529 hasta çalışmaya dahil 
edilmiştir. Rutin dönemde dönemindeki hastaların %43.5’ine primer damak yarığı onarımı, 
%28.5’ine primer dudak yarığı onarımı, %5.5’ine damak fistülü onarımı, %2.5’ine alveolar yarık 
onarımı,%11’ine onarılmış dudak yarığı revizyonu, %3.5’ine yarık dudak burnu onarımı, %5.5’ine 
Vfy için faringeal flep uygulaması yapılmıştır. Rutin dönemindeki hastaların %57’si Erkek, %43’ü 
Kadın olmuştur. Pandemi dönemindeki hastaların %48.2’sine primer damak yarığı onarımı, 
%28.3’üne primer dudak yarığı onarımı, %6.6’sına damak fistülü onarımı, %5’ine alveolar yarık 
onarımı, %6.2’sine onarılmış dudak yarığı revizyonu, %3.1’ine yarık dudak burnu onarımı, 
%2.2’sine vfy için faringeal flep uygulaması yapılmıştır. Pandemi dönemindeki hastaların 
%60.5’isi Erkek, %39.5’i Kadın olmuştur. 

Sonuç: 
Çalışmamızda kıyaslanan pandemi etkisindeki süreç ile pandemi etkisinde olmayan iki dönem 
arasında dudak damak yarıklarına yönelik yapılan toplam cerrahi sayısında göze çarpan bir 
değişiklik izlenmemiştir. Pandemi etkisinde geçen dönemde onarılmış dudak yarığı revizyonu, 
Vfy için yapılan faringeal flep uygulaması ve Kadın/Erkek oranlarında azalma izlenmiştir. 
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Anahtar Sözcükler: Dudak Damak Yarıkları, COVID-19, Pandemi 
Kaynaklar: 

1. Kara M, Akduman B, Işık YM, Gürsoy K, Koçer U. Impact of COVID-19 outbreak on plastic surgery: Taken
precautions, distribution of surgical procedures and changes in admissions to outpatient clinic. J Plast
Reconstr Aesthet Surg. 2020;74(4):890-930.

2. Rossell-Perry P, Gavino-Gutierrez A. Cleft Lip and Palate Surgery during COVID-19 Pandemic. Plast Reconstr
Surg Glob Open. Jun 2021;9(6):e3692. doi:10.1097/gox.0000000000003692
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SB 15 

DUDAK YARIĞI BURNU RINOPLASTISINDE SEPTAL EKSTANSIYON GREFTI ILE 
KOLUMELLAR STRUT GREFTIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Muhammed Furkan Açıl1, Arda Küçükgüven1, Mert Çalış1, Fatma Figen Özgür1 
 1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara 

Amaç: 
Dudak yarığı burnu rinoplastisinde burun projeksiyonu ve burun ucu rotasyon kontrolünde 
kolumellar strut grefti (KSG) ya da septal ekstansiyon grefti (SEG) burun ucu desteği için 
kullanılabilir fakat uzun dönemde projeksiyon ve rotasyon kayıpları görülebilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, sekonder dudak yarığı burnu rinoplastisinde burun ucu desteğinde KSG ya 
da SEG kullanılan hastaların uzun dönemde burunda projeksiyon ve rotasyon değişimlerini 
karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. 

Yöntem: 
Hacettepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğince 2019- 2020 yıllarında 
tek cerrah tarafından ameliyat edilen 33 hasta randomize olarak KSG grubu ve SEG grubu olarak 
iki gruba ayrılmıştır. Tüm hastalarda benzer açık yapısal rinoplasti basamakları uygulanmıştır. 
Hastaların preoperatif, cerrahi tamamlandıktan sonra intraoperatif ve postoperatif 1. ay, 6. ay 
ve 12. aylarda fotoğrafları çekilmiştir. Fotoğraflar GNU GIMP v2.10 programı ile analiz edilmiştir. 
Sağ lateral açıdan fotoğraflarda nasion (N), alar taban yanak bileşkesinin ortası (A) ve burun 
ucu tanımlayıcı nokta (T) işaretlenmiştir. Projeksiyonun değerlendirilmesi için AT/AN oranı, 
rotasyonun değerlendirilmesi için NAT açısı hem projeksiyon hem rotasyonu değerlendirmek 
için Goode oranı (AT/NT), kolumella konumu değerlendirmek için kolumellolabial açı (KLA) 
kullanılmıştır. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics V23 programıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: 
Hastaların ortalama takip süresi 15 ay (12-19 ay) olmuştur. Gruplar arasında takip süresi, yaş 
ortalaması, cinsiyet dağılımı ve yarık tipi açısından anlamlı farklılık izlenmemiştir. Preoperatif ve 
cerrahi sonrası intraoperatif fotoğraflar değerlendirildiğinde, KSG ve SEG kullanılan hastalarda 
kullanılan parametrelerin normal dağılım gösterdiği ve bunlar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Hastaların AN uzunluğunun zamanla değişmediği, 
postoperatif 1, 6 ve 12. ay ölçümlerinde KSG konulan grupta SEG konulan gruba göre AT/AN 
oranında anlamlı bir düşüş olduğu görüldü. NAT açısı incelendiğinde KSG grubunda SEG 
grubuna göre NAT açısında uzun dönemde anlamlı artış olduğu bulunmuştur. Goode oranına 
bakıldığında KSG grubunda SEG grefti grubuna göre Goode oranında uzun dönemde anlamlı 
düşüş olduğu görülmüştür. KLA açısı her iki grupta ve tüm zamanlarda anlamlı şekilde azalmıştır 
ancak iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Sonuç: 
Dudak yarığı burnu cerrahisi sonrası gerek KSG gerekse SEG kullanılan gruplarda erken 
dönemde burun ucu projeksiyonu ve rotasyonunda bir miktar düşüş görülse de uzun dönemde 
SEG burun ucuna projeksiyon ve rotasyon açısından daha iyi bir destek sağlamaktadır. 
Çalışmamızın bulguları ışığında dudak yarığı burnu rinoplastisinde SEG’in uzun dönemde daha 
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stabil sonuçlar verdiği, KSG’in ise burun ucu projeksiyonu ve rotasyonunun uzun dönemde 
korunmasında tek başına yetersiz kalıp yardımcı ek teknikler gerektirebildiği sonucuna 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler; burun projeksiyonu, burun ucu rotasyonu, dudak yarığı burnu, kolumellar strut greft, septal 
ekstansiyon grefti  
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SB 16 

DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALARDA ALVEOLAR YARIK GENİŞLİĞİNİN TELEKANTUSA 
ETKİSİ 

Hayrunisa Koçyiğit 1, Muazzez Suzen1, Sina Uçkan1 

1İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 
İstanbul 

Amaç:  
Bu çalışmanın amacı, dudak damak yarıklı hastalardaki telekantus insidansı ve alveolar yarık 
genişliği ile interkantal mesafe arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.   

Gereç ve Yöntemler: 
Bu çalışmada İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına alveolar 
yarık onarımı ve oklüzyon bozukluğu nedeniyle başvuran dudak damak yarıklı toplam 21 hasta 
değerlendirilmiştir. Ameliyat öncesi alınan Bilgisayarlı Tomografi ve fotoğraflar standardize 
edilerek; telekantus mesafesi ve alveolar yarık genişliği ölçülmüştür. Ölçümler istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir.    

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen 14 kadın 7 erkek hastanın yaş ortalaması 26±7’dir. 21 hastanın 20’sinda 
telekatus tesbit edilmiştir. Ortalama alveolar yarık mesafesi 0.57 cm’dir. Hastaların verileri 
değerlendirildiğinde alveolar yarık genişliği arttıkça interkantal mesafede artış gözlenmiştir. 
Telekantus ve alveolar yarık genişliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 
bulunmuştur (p=0.005). 

Sonuç: 
Bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde dudak damak yarıklı hastalarda telekantus 
insidansı yüksek olup alveolar yarık genişliği ve interkantal mesafede arasında yakın ilişki tespit 
edilmiştir. Alveolar yarık genisligi arttıkça interkantal mesafenin de arttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: dudak damak yarığı, alveolar yarık, telekantus 
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DUDAK DAMAK YARIKLI BIREYLERDE TESADÜFI BULGULARIN İNCELENMESI 

Rukiye Kavasoğlu1, Filiz Uslu1, Şuayip Burak Duman2 

1İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,Ortodonti Ana Bilim Dalı,Malatya 
2İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı,Malatya 

Amaç:  
Bu çalışmadaki amacımız tek taraflı dudak damak yarıklı bireylerin maksilla (defektli/defektsiz) 
ve mandibulalarındaki dişsel tesadüfi bulguları incelemektir. 

Gereç-Yöntem: 
Çalışmada kullanılan CBCT görüntüleri diş/ortodontik tedavi ihtiyacı ile başvuran bireylerin 
kayıtlarından oluşmaktadır. Frankfurt hattı yere paralel ve dik pozisyonda alınan, Sınıf I ilişkiye 
sahip hastaların CBCT görüntüleri kullanılmıştır. Alveolar kemik grefti, ortodontik tedavi, 
maksillofasiyal neoplazi, travma, ortognatik cerrahi öyküsü olan bireyler çalışma dışı 
bırakılmıştır. Dudak damak yarığı dışında başka bir kraniyofasiyal anomalisi olanlar çalışmaya 
dahil edilmemiştir. Toplam 18 birey çalışmaya dahil edilmiştir. Kriterlere uygun görüntüler 
üzerinden maksilla (defektli/defektsiz) ve mandibulada; Kanin ve santral dişin 
rotasyonu/pozisyonu, dehisens/fenestrasyon, süpernümerer, agenezi, ektopik, gömülü, peg 
shape, kanin/premolar transpozisyonu, kök dileserasyonu, odontoma, invaginatus gibi dişsel 
anomaliler incelenerek kayıt edilmiştir. 

Bulgular: 
Çalışmaya dahil edilen bireylerin 18’inde santral dişin rotasyonu, 14’ünde ise kanin dişin 
rotasyonu tespit edilmiştir. 12 bireyde defektli taraftaki santral diş orta hatta daha uzak 
bulunmuştur. 10 bireyde dehisens/fenestrasyon mevcudiyeti saptanmıştır. Bireylerin 13’ünde 
agenezi, 11’inde ektopik, 7’sinde peg shape, 6’sında süpernümerer diş varlığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca gömülü diş, odontoma, invaginatus, kök dileserasyonu gibi anomalilere de 
rastlanılmıştır. Bireylerin 10’unda daimi maksiller kanin dişlerin sürdüğü ve bu dişlerin 8’inde 
kök gelişiminin tamamlandığı, 11’inde ise halen süt kanin dişlerin varlığı gözlenmiştir. 

Sonuç: 
Tesadüfi bulguların birçoğu maksillanın defektli tarafında daha fazla görülmüştür. Bireylerin 
hepsinde maksiller santral dişin rotasyonu mevcuttur.Dehisens, agenezi, süpernümerer, ektopik 
en çok görülen bulgulardır. 

Anahtar Kelimeler: CBCT, Dudak Damak Yarığı, Tesadüfi Bulgu 
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DUDAK DAMAK YARIKLI BIREYLERDE VE SAĞLIKLI BIREYLERDE ARTIKÜLER EMINENS 
EĞIMI VE TEMPOROMANDIBULAR EKLEM MORFOLOJISI 

Mahmut Tankuş1, Büşra Arıkan2, Aydın Keskinrüzgar3, Numan Dedeoğlu4 

1Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Şanlıurfa 
2Özel Muayenehane, Malatya 
3İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Malatya 
4Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Adıyaman 

Amaç:  
Bu çalışmanın amacı tek taraflı dudak damak yarığı olan bireyler ile sağlıklı bireylerin 
temporomandibular eklem (TME) yapılarını karşılaştırmaktır. 

Gereç-Yöntem: 
Tek taraflı dudak damak yarığı olan 25 hastada yarık ve yarık olmayan tarafların TME yapıları ile 
sağlıklı 28 bireyde sağ ve sol TME yapıları Cbct üzerinde incelendi. Artiküler eminens (AE) eğimi 
ve yüksekliği, mandibular fossa derinliği, kondil başı-temporomandibular fossa mesafesi, kondil 
ve koronoid uzunluğu karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 

Bulgular: 
Tek taraflı dudak damak yarığı hastaları ile kontrol grubu arasında kondil uzunluğu, koronoid 
uzunluğu ve üst eklem aralığı farklılıklarının ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulundu (p = 0,045; p = 0,028; p = 0,036). Yarık ve yarık olmayan taraflar 
arasındaki tek anlamlı fark, yarık tarafındaki daha uzun kondil uzunluğuydu (p = 0,007). Diğer 
parametrelerde herhangi bir farklılık gözlenmedi. 

Sonuç: 
Kısıtlılıkları ile birlikte bu çalışmanın sonuçları, tek taraflı dudak damak yarıklı hastaların TME 
yapılarında sağlıklı bireylere göre kondil uzunluğunda, koronoid uzunluğunda ve üstün eklem 
aralığında bazı morfolojik farklılıklar olabileceğini ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: artiküler eminens, dudak damak yarığı, temporomandibular eklem 
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DUDAK DAMAK YARIKLI OLGULARDA ORBITOMALAR BÖLGENIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
(SEFALOMETRİK İNCELEME) 

Alihan Özdemir1, Serhat Şibar2, Mert Doruk2, Gülce Tosun1, Ayşe Gülşen2, Neslihan Üçüncü1 

1Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 

Amaç:  
Bu çalışmanın amacı Dudak Damak Yarıklı (DDY) olgularda orbitomalar bölgenin 
projeksiyonunun iskeletsel Sınıf 1 olgularla karşılaştırmalı incelenmesidir. 

Gereç-Yöntem: 
Çalışmaya tek taraflı DDY (TTDDY) olan 52 olgu (20 kız, 32 erkek; ortalama yaş: 10,40±2,02), çift 
taraflı DDY (ÇTDDY) olan 25 olgu (12 kız ve 13 erkek; ortalama yaş: 10,54±2,62) ve kontrol 
grubuna ise DDY'siz iskeletsel Sınıf 1 olan 60 (30 kız ve 30 erkek; ortalama yaş: 10,44±1,33) 
olguya ait sefalometrik film dahil edilmiştir. Çalışmada lateral sefalogramlar üzerinde 
orbitomalar projeksiyonu belirleyen 5 parametre (LOr-VP, IOr-VP, AOr-VP, SbOr1-VP, SbOr2-
VP) ve kraniofasiyal bölgeye ait diğer 11 parametre değerlendirilmiştir (Maksilla ve 
mandibulanın ön-arka ve dik yöndeki konumları, kafa tabanı açısı vb). Çalışma gruplarına göre 
katılımcıların cinsiyet-yaş dağılımları ve gruplar arası karşılaştırmalar ile parametreler arasındaki 
ilişkilerin değerlendirilmesinde One Way Anova Testi, Ki-kare testi ve Post Hoc Testleri 
kullanılmıştır. 

Bulgular: 
Çalışma gruplarına göre katılımcıların cinsiyetleri ve yaşları istatistiksel olarak farklılık 
göstermemiştir (p>0,05). Gruplar arası karşılaştırmada lateral, inferior ve anterior orbital 
parametreler (LOr-VP, IOr-VP, AOr-VP) gruplar arasında farklı çıkmaz iken suborbital 
parametreler (SbOr1-VP, SbOr2-VP) TTDDY ve ÇTDDY gruplarında kontrol grubuna göre 
retrüziv konumda çıkmıştır (p<0,00). DDY'li gruplar arasında ise fark önemli bulunmamıştır. 
Orbitomalar parametreler ile diğer parametreler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde tüm 
orbitomalar parametreler ile üst ve alt çenenin anteroposterior (a-p) konumları arasında orta 
düzeyde pozitif korelasyonlar bulunmuştur. (Üst çene: korelasyon katsayıları sırası ile 0.346, 
0.482, 0.417, 0.463, 0. 476; p<0,001). (Alt çene: (0.401, 0.500 0.507,0. 536, 0.548; p<0,001). 

Sonuç:  
Bu çalışmanın sonucunda DDY'li grupta kontrol grubuna göre orbitomalar projeksiyon daha 
retrüziv bulunurken, TTDDY ve ÇTDDY grupları arasında fark bulunmamıştır. Diğer taraftan, 
orbitomalar projeksiyon ile üst ve alt çene gelişimi arasındaki etkileşim önemli bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dudak damak yarığı, orbita, üst çene
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TEK TARAFLI VE ÇİFT TARAFLI DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALARDA  MAKSİLLER ARK 
FORMUNUN İNCELENMESİ 

Özdil Selver, Ege Doğan, Servet Doğan 
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç:  
Çalışmanın amacı tek taraflı (TTDDY) ve çift taraflı (ÇTDDY)  dudak damak yarıklı hastalarda 
maksiller ark formunun incelenmesidir. 

Gereç-Yöntem:  
Çalışma Ege Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı’na ortodontik tedavi amacı ile başvuran yaş 
aralığı 12-16 arasında değişen 228 erkek, 222 kız toplam 450 hasta üzerinde yapılmıştır. Çalışma 
da; 150 adet TTDDY, 150 adet ÇTDDY ve kontrol grubu olarak da 150 adet dudak damak yarığı 
olmayan Angle Sınıf I maloklüzyona sahip hastalara ait tedavi öncesi tanı amacıyla alınmış olan 
üst çene modelleri kullanılmıştır. Tüm üst çene modelleri ‘OrthoForm-3M Unitek’ şablonu 
kullanılarak  dar, ovoid ve kare olacak şekilde değerlendirilmiştir.  
Verilerin tanımlayıcı istatistikleri; ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maksimum, 
frekans ve yüzde değerleri olarak verilmiştir. Kategorik değişkenler arası ilişkiler, Pearson Ki-
kare testi ile incelenmiştir. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics 25.0 (IBM SPSS Statistics for 
Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Tüm 
analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: 
Kontrol grubu olarak alınan modellerde yapılan değerlendirme sonucunda en sık % 50 ile oval 
ark formu bulunmuştur. Bunu % 30 ile dar ark formu ve % 20 ile kare ark formu takip etmiştir. 
TTDDY’lı modellerde yapılan değerlendirme sonucunda ise en sık % 40 oran ile dar ark formu 
bulunmuştur. Bunu %32 ile oval ark formu ve % 28 ile kare ark formu takip etmiştir. ÇTDDY’lı 
modellerde yapılan değerlendirme sonucunda en sık % 65 ile dar ark formu bulunmuştur. Bunu 
% 20 ile kare ark formu ve % 15 ile oval ark formu izlemiştir. Kontrol grubu modelleri ile TTDDY 
ve ÇTDDY’lı modeller arasında yapılan karşılaştırma sonucunda; ark formları arasındaki fark 
anlamlı bulunmuştur (p<0.05), (p<0.01), (p<0.001).  

Sonuç: 
Maksiller ark formu TTDDY ve ÇTDDY’lı bireyler arasında farklılık göstermektedir. TTDDY ve 
ÇTDDY’lı hastalarda en sık olarak dar ark formu görülmektedir, TTDDY’li hastalarda en az kare 
ark formu gözlenirken, ÇTDDY’lı hastalarda oval ark formu  en az görülen ark formu olmuştur. 
Angle sınıf I malokluzyona sahip  dudak damak yarığı olmayan bireylerde ise en sık oval ark 
formu görülürken,  en az  kare ark formu görülmesi dikkat çekmiştir. Dudak damak yarıklı 
hastaların ark formu, dudak damak yarığı olmayan hastaların ark formuna göre daha dar 
bulunması özellikle tedavi planlamasında göz önüne alınması gereken önemli bir noktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Maksiller ark formu, Tek taraflı dudak damak yarıkları, Çift taraflı dudak damak yarıkları 
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DUDAK DAMAK YARIKLI BEBEKLERDE YARIK TİPİNİN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME 
ÜZERİNE ETKİLERİ  

Murat Kara, Burcu Acımış, Figen Özgür  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Ankara 

Amaç: 
Anne sütü ile beslenmenin bebekler üzerindeki gelişimsel ve psikolojik etkisi ile ilgili literatürde 
farklı çalışmalar bulunmakta olup, dudak damak yarıklı (DDY) bebeklerde bu durum daha fazla 
önem arz etmektedir. Zira DDY’li bebeklerin cerrahiyi tolere edebilmeleri için büyüme ve 
gelişmelerin sorunsuz olması gerekmektedir.1 Bu noktada çalışmamızın temel amacı, DDY’li 
bebeklerde yarık tipinin anne sütü ile beslenme üzerinde etkisinin ve bunun dudak ve damak 
yarığı cerrahi onarım yaşı üzerindeki etkisinin ortaya konmasıdır. Böylelikle literatürde henüz 
dokümante edilmemiş bilgilerin ortaya konması hedeflenmiştir. Ayrıca, damak yarığında 
konuşma sonuçlarını etkileyen temel değişkenlerden birinin damak yarığı onarım zamanlaması 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda2, bu verilerin hasta yönetimine katkı sunacağı 
düşünülmektedir. 

Yöntem: 
Merkezimize Ocak 2022 – Eylül 2022 tarihleri arasında başvuran primer dudak damak yarıklı 
hastalar yüz yüze görüşülerek bilgi toplama formları kullanılarak veriler kayıt altına alınmıştır. 
Hastaların yaş, cinsiyet, yarık tipi, hayatın erken dönemlerinde beslenme tipi, anne sütüyle 
beslenme durumu, beslenme durumunu etkileyebilecek eşlik eden anomali varlığı ve 
operasyon yaşları kayıt altına alınmıştır. Tanımlayıcı veriler metin içerisinde oran (%) ve sayı (n) 
olarak ifade edilmiştir. 

Bulgular: 
Çalışma süresi boyunca toplam 204 hastanın verileri kayıt altına alınmıştır. Bunlardan 113’ü 
dudak ve damak yarıklı, 31’i izole dudak yarıklı, 50’si izole damak yarıklı, dördü submüköz 
yarıklı, biri dudak yarığı olan bir submüköz damak yarığı ve ikisi yüz yarığı ile birlikte dudak 
yarıklı hasta olmuştur. Anne sütü kullanım süreleri izole dudak yarıklı  hasta grubunda %8.43 ± 
5.68 hafta, izole damak yarıklı hastalarda12.77 ±  14.70 hafta ve dudak ve damak yarıklı 
hastalarda 9.39 ±   9.88 hafta olmuştur. 

Sonuç: 
Literatürde yarık tipinin anne sütü kullanımı üzerine etkisini inceleyen çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışma ile elde edilen veriler, prenatal tanı veya yeni doğan döneminde 
başvuran DDY’li bebeklerin ebeveyn eğitimlerinde ve hasta takiplerinde kullanılabilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Dudak yarığı, damak yarığı, dudak ve damak yarığı, anne sütü 

Kaynaklar: 
1- Balushi TA, Sahib M, Abduwani ZA, Viswapurna PS, Zeinalddin M. Characteristic of Cleft Lip and Palate Cases
Attended to Khoula Hospital Cleft Center. J Craniofac Surg. Mar-Apr 01 2022;33(2):e171-e173.
doi:10.1097/scs.0000000000008235
2- Chapman KL, Hardin-Jones MA, Goldstein JA, Halter KA, Havlik RJ, Schulte J: Timing of palatal surgery and speech
outcome. Cleft Palate Craniofac J 45: 297e308, 2008
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DUDAK DAMAK YARIKLI ÇOCUKLARIN BESLENME VE ORAL ALIŞKANLIKLARININ 
İNCELENMESİ VE YARIKSIZ ÇOCUKLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI  

Handan Tuğçe Oğuz 
Serbest Ortodontist, Ankara 

Amaç:  
Literatürdeki çeşitli klinik araştırmaların incelenerek  dudak damak yarıklı ve yarıksız çocukların 
beslenme ve oral alışkanlıklarını özetlemek ve aralarındaki  farkları sunmaktır.  

Yöntem:  
Pubmed , Embase , Cochrane kütüphanelerindeki literatürler taranarak ; 

- Dudak damak yarıklı ve yarıksız bebeklerin beslenme şekilleri,
- Beslenme şeklinin zararlı oral alışkanlıklarla ilişkisi,
- Dudak damak yarıklı ve yarıksız çocukların oral alışkanlıkları,
- Dudak damak yarıklı ve yarıksız çocukların oral alışkanlıkları arasındaki farklar,

konularındaki değişik araştırma sonuçları incelendi. 

Bulgular: 
6 aydan daha kısa süre emzirilen bebeklerin zararlı oral alışkanlık geliştirme riskinin daha fazla 
olduğu, beslenme dışı emme alışkanlıklarının dudak damak yarıklı çocuklarda istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha az olduğu, dudak damak yarıklı çocuklarda en çok görülen zararlı oral 
alışkanlıkların dil itimi, dil emme, yanak emme ve tırnak yeme olduğu, salya akması ve 
horlamanın dudak damak yarıklı çocuklarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla 
görüldüğü, palatal fissür ve/veya dehisens varlığının zararlı oral alışkanlık gelişiminde etkili 
olmadığı izlenmiştir.  

Sonuç: 
Dudak damak yarıklı çocuklarda en az görülen zararlı oral alışkanlığın emzik emme, en çok 
görülen zararlı alışkanlıkların dil itimi, dil emme, yanak emme ve tırnak yeme olduğu, salya 
akması ve horlamanın dudak damak yarıklı çocuklarda daha fazla görüldüğü sonuçlarına 
varılmıştır. Oral alışkanlıkların kültürel, sosyodemografik ve sosyoekonomik farklılıklardan 
etkilenmesi nedeniyle daha homojen gruplar üzerinde ileri araştırmalar yapılması 
gerekmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Oral Alışkanlıklar, Zararlı Oral Alışkanlıklar, Dudak Damak Yarıkları 
Kaynaklar:  
1- Isiekwe IG, Ligali TO, Adeyemo WL,  Oral habits in children with orofacial clefts: A comparative study. Cleft

Palate Journal 2021; 58(8): 937-942
2- Garate KMS, Martins ML, Araujo Castro  GFB, Costa B. Types of feeding and presence of harmful habits in

children with cleft lip and/or palate: A pilot study. Pesqui. Bras.Odontopediatria Clin Integr 2020; 20:e0063
3- Alighieri C, Bettens K, Bonte K, Roche N, Lierde K. Oral habits in children with cleft ( lip and palate) – a pilot

study. Folia Phoniatr Logop 2019;71:191-196
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NAZOALVEOLAR ŞEKİLLENDİRME (NAM) İLE İLGİLİ İNTERNET BİLGİLERİNİN KALİTE VE 
İÇERİK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve Nur Eğlenen1, Can Arslan1, Derya Germeç Çakan1 

1Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul 

Amaç:  
Nazoalveolar şekillendirme ile ilgili bilgi veren internet sitelerinin kalitesini ve içeriğini 
değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: 
Sistematik internet taraması, Google Trends aracılığıyla belirlenen “nasoalveolar molding” ve 
“presurgical nasoalveolar molding” anahtar kelimeleri ile popüler üç arama motoru kullanılarak 
yapılmıştır: GoogleTM, YAHOO!® ve Yandex®. Her anahtar kelime ve arama motoru için ilk 50 
internet sitesi değerlendirilmiştir.  Analiz öncesinde, tekrarlayan web siteleri, reklamlar, bilimsel 
makaleler ve konu ile alakasız siteler belirlenerek incelemeye dahil edilmemişlerdir. Kalan 40 
internet sitesi, JAMA (Journal of the American  Medical  Association),  DISCERN, EQIP (Ensuring 
Quality  Information  for  Patients) ve HON (Health  on  the  Net) kriterlerine göre 
değerlendirilmiştir.1–3 

Bulgular: 
Değerlendirilen 40 web sitesinin %75’inin hastaları bilgilendirme amaçlı, %25’inin ise klinik 
tanıtımı ve reklam amaçlı oluşturulduğu görülmüştür. İncelenen sitelerin %70’inin yazarı belli 
değil iken; yazarı belli olanların %17,5’i ortodontistler, %7,5’i plastik cerrahlar ve %5’i hasta 
velileri tarafından kaleme alınmıştır. Web sitelerinin %92,5’nin hastalara, %7,5’nin ise hekimlere 
yönelik olduğu görülmüştür. DISCERN analizine göre yapılan değerlendirmede; sitelerin 
%80’inde, hazırlık aşamasında kullanılan kaynaklar, %37,5’inde ise web sitesinin oluşturulma 
tarihi belirtilmediği görülmüştür. Web sitelerinin %95’i tedavinin avantajları konusunda bilgi 
verirken; %32,5’i risk ve yan etkilerinden bahsetmiştir. Fakat internet içeriklerinin sadece 
%17,5'inde, tedavinin başarısızlık ihtimalinden söz edilmiştir. Diğer tedavi seçeneklerinden, web 
sitelerinin %80’inde bahsedilmemiştir. İnternet içeriklerinin %47,5’i NAM tedavisinin yaşam 
kalitesine olan etkisinden bahsetmemiştir. Çalışmaya alınan sitelerin %77,5’i tedavi 
mekanizmasını anlatmıştır. Bunun yanı sıra; DISCERN analizine göre, incelenen sitelerin sadece 
%2,5’i mükemmel (63 ve üzeri puan) olarak sınıflandırılırken; %7,5’i çok zayıf (16-26 puan), 
%22,5'i zayıf (27-38 puan), %40’ı orta (39-50 puan) ve %27,5’i iyi (51-62 puan) olarak kategorize 
edilmiştir.  

Tartışma ve Sonuç: 
Çalışmamız ile nazoalveolar şekillendirme ile ilgili internet bilgilerinin genel olarak kalite ve 
içerik açısından orta-zayıf düzeyde olduğu görülmüştür. Bu konuda hastaların internet 
bilgilerinin limitleri konusunda bilgilendirilmesi ve hastaların bilgi edinebileceği internet 
içeriğinin artırılması gerekmektedir. 

Kaynaklar 
1. Boyer C, Selby M, Appel RD. The health on the net code of conduct for medical and health web sites. Stud

Health Technol Inform. 1998;52:1163-1166. doi:10.3233/978-1-60750-896-0-1163
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2. McGoldrick DM, Kielty P, Cotter C. Quality of information about maxillofacial trauma on the Internet. Br J
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SB 24 

İNTERNETTE YER ALAN DUDAK DAMAK YARIKLI BEBEKLERDE BESLENME BİLGİLERİNİN 
İÇERİK VE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatma Aslı KONCA 
Biruni Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul 

Amaç: 
Dudak & damak yarıklı bebeklere sahip olan ailelerin, internette arama yaparak beslenme 
üzerine bilgi almak istediklerinde elde ettikleri bilginin kalitesinin ve güvenilirliğinin 
değerlendirilmesi. 

Yöntem: 
İnternet taramasında kullanılacak anahtar kelimeler hastaların kullanacağı sözcükler göz önüne 
alınarak “dudak damak yarığı ve beslenme”, “dudak yarığı ve beslenme”, “damak yarığı ve 
beslenme”, “dudak damak yarığı ve emzirme”, “damak yarığı ve emzirme”, “dudak yarığı ve 
beslenmeı” olarak seçildi. Türkiye’de en yaygın kullanılan üç arama motoru olan GoogleTM, 
YANDEX® ve YAHOO!® 29 Eylül 2022 tarihinde tarandı. Her anahtar kelime ve arama motoru 
için ilk 10 site değerlendirildi. Bilimsel makale, ilgisiz siteler ve tekrar eden siteler ve içerikler 
ayıklandıktan sonra kalan 55 siteden de sadece beslenme ve emzirme üzerine olan ayrı bir 
içeriğe sahip 23 adet site dahil edilerek DISCERN ölçeği ve JAMA kriterleri kullanılarak 
değerlendirildi. 

Bulgular: 
Değerlendirilen sitelerin %65’in bilgilendirme amaçlı olduğu, %22’sinin yazarı belli değilken, 
%74’nün içerik düzenleyicisinin sağlık profesyoneli olduğu görülmüştür. %48’inin oluşturulma 
tarihi belli değilken, kaynakça gösterenler ise sadece %9’unu oluşturmaktadır. Discern ölçüm 
arasına göre sadece bir site 76 puan olarak çok iyi olarak nitelendirilken, orta(3) ve iyi (4) 
puanlamaya ulaşabilenlerin %51’i bulmaktadır. Discern’den iyi puan alan bilgilendirme siteleri 
olsa da bu sitelerin hiçbiri JAMA kriterlerinden tam puan alamadı. 

Sonuç: 
İnternette yer alan dudak damak yarığı bilgileri kalite ve okunabilirlik açısından değişkenlik 
göstermektedir. JAMA kriterlerine ve DISCERN ölçüm aracına göre de Türkçe siteleri 
emzirme/beslenme konusunda büyük çoğunluğu orta ve iyi düzeyde bulunmuştur. İnternet 
hala tamamen güvenilir, kaliteli ama aynı zamanda kolay okunabilir bir bilgi kaynağı değildir. 
Klinisyenlerin, ailelerin daha kolay okuyabileceği bir dille konularda rehberlik ederken, 
güvenilirlik için kaynakça belirtmesi şarttır. 

Anahtar Sözcükler: Dudak yarığı, Damak yarığı, Bilgi kalitesi, Hasta bilgilendirme 

Kaynaklar: 
1- Antonarakis GS, Kiliaridis S. Internet-Derived Information on Cleft Lip and Palate for Families with Affected
Children. The Cleft Palate-Craniofacial Journal. 2009;46(1):75-80. doi:10.1597/07-206.1
2- Karamitros GA, Kitsos NA. Clefts of the lip and palate: is the Internet a trustworthy source of information for
patients? Int J Oral Maxillofac Surg. 2018 Sep;47(9):1114-1120. doi: 10.1016/j.ijom.2018.03.003. Epub 2018 Apr 3.
PMID: 29622479.
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SB 25 

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ORTODONTİ KLİNİĞİNE BAŞVURAN YARIKLI HASTALARIN 
RETROSPEKTİF İNCELENMESİ 

Ayça Üstdal Güney1, Beyza Deniz Türkoğlu2 

1 Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, Adana 
2 Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, Adana 

Amaç:  
Bu retrospektif çalışma ile son beş yılda hastanemize başvuran dudak-damak yarığına sahip 
olan hastaların kayıtları değerlendirilerek istatistiki bir bilgi elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
Yöntem: Çalışma 2017 ile 2022 yılları arasında ÇÜDHF Ortodonti kliniğine tedavi isteğiyle 
başvuran dudak-damak yarıklı hastalarda yürütülmüştür. Toplam 430  hastadan dahil edilme 
kriterlerine uygun olan ve yaşları 0 ile 40 arasında değişen (7,9 ±6,9) 382 hastanın 232’si erkek 
150’si kadındır. Arşivde bulunan dudak-damak yarığı hasta anamnez formları ve tanı-tedavi-
takip dosyaları incelenmiştir. Hastaların yarık tipleri, geçirmiş oldukları greft ve toplam 
operasyon sayıları, akraba evliliği durumu, ailede başka yarıklı birey mevcudiyeti ve ikamet 
ettikleri şehir bilgileri değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiki analizinde, kategorik ifadelerin 
çözümlenmesinde ki-kare ve Fisher exact testi; normal dağılım göstermeyen parametrelerde 
Mann Whitney U testi kullanıldı. İstatiksel önem düzeyi 0,05’tir. 

Bulgular: 
Tek taraflı dudak-damak yarığına sahip hastaların oranı %48,4 iken çift taraflı dudak-damak 
yarığına sahip hastaların oranı %31,9 dur. Hastaların %31,15’inde ebeveynleri arasında akraba 
evliliği mevcut iken %16,23’ünde ailelerinde dudak-damak yarıklı başka bir birey mevcuttur. 
Hastaların %43,78’i Adana’da yaşamakta olup %56,21’i çevre illerden kliniğimize 
başvurmaktadır. 7-12 yaş arası hastalarda operasyon sayısı ortalaması 2,88±1,7 ve greft sayısı 
ortalaması 0,16±0,4 iken; 12 yaş üzeri hastalarda operasyon sayısı ortalaması 3,87 ±2,9 ve greft 
sayısı ortalaması 0,58±0,7’dir.Yaş, yarık tipi, akraba evliliği, ailede dudak-damak yarıklı birey 
mevcudiyeti, greft ve toplam operasyon sayıları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir 
farklılığa rastlanılmadı (p>0,05).Operasyon ve greft sayısı bulguları ile akraba evliliği bulguları 
arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı(p>0,05). 

Sonuç: 
Çalışmamızın sonuçlarına göre, son beş yılda ÇÜDHF’ne tedavi isteği ile başvuran dudak-damak 
yarıklı bireyler arasında en sık tek taraflı dudak-damak yarığı görülmektedir. Dudak-damak 
yarıkları erkek hastalarda daha sık gözlenmektedir. Bu oranlar literatür ile uyumludur. 
Çalışmamız Çukurova bölgesindeki dudak-damak yarıklı hastaların dağılımları ve geçirdiği 
operasyonların sonuçlarını görmede dolayısıyla tedavilerini anlamada bir rehber niteliğindedir. 
Bölgemizde benzer bir çalışma yapılmamış olmaması nedeniyle de literatüre katkı 
sağlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Akraba evliliği, Çukurova bölgesi, Dudak-damak yarığı 
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SB 26 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUDAK/DAMAK YARIĞI HAKKINDAKİ 
BİLGİ DÜZEYİ, FARKINDALIK VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Esra GENÇ 
İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul 

Amaç: 
Dudak/damak yarıkları, yaklaşık 700 doğumda 1 görülme sıklığıyla dünya çapında büyük bir 
halk sağlığı problemini oluşturmaktadır ve multidisipliner tedavilerinde diş hekimlerinin önemli 
bir yeri vardır. Bu çalışma, diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin dudak/damak yarığı hakkındaki 
bilgi düzeyi, farkındalık ve tutumlarının değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem:  
Çalışma, on iki sorudan oluşan ve gönüllü katılımı esas alan online bir anket çalışması olup, 
Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri dahil olmak üzere diş hekimliği fakültesi 4. ve 5. sınıf 
öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anket soruları Google Forms© ile hazırlanıp çeşitli  
sosyal medya ve iletişim uygulamaları ile öğrencilere ulaştırılmıştır.  

Bulgular:  
Ankete toplam 208 (77 erkek, % 37; 131 kız, %63)  katılım gerçekleşmiş olup 114 (%54,8) birey 
5. sınıf ve 94 (%45,2) birey 4. sınıf öğrencisidir. Yanıtlar açısından cinsiyetler arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark görülmemiştir (p<0,05). Öğrencilerin hemen hepsi (%99,5) dudak/damak
yarıklarına dair bilgi sahibi olduğunu düşünmektedirler. Tedavi prosedürleri hakkında bilgi
sahibi olduğunu belirten bireylerin oranı %54-%56 arasında değişmekte olup eğitim süreci
boyunca fakülte içerisinde dudak/damak yarıklı hasta tedavisini gözlemleme ya da tecrübe
etme fırsatı bulan bireylerin oranı %35,1 olarak bildirilmiştir. Bununla birlikte bu oranlar
5.sınıflarda 4. sınıflardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0,05). Vakaların
multidisipliner tedavilerinde diş hekimliği uzmanlık alanları en fazla seçilen hekim grupları olup
en fazla yüzde ise ortodonti uzmanı seçeneğindedir (%98,6). Katılımcıların büyük bir kısmının
(% 70,7) mesleki hayatlarında dudak/damak yarıklı bireylerin tedavileri ile ilgilenmeyi
düşündükleri görülmüştür. Öğrencilerin hemen hepsi (%96,6) daha önce bu konuyla ilgili
herhangi bir kamu bilgilendirme programına katılmadığını; %90,9’u ise bu konuda daha fazla
bilgi edinmek istediğini bildirmiştir.

Sonuç: Çalışmanın verileri değerlendirildiğinde diş hekimliği öğrencilerinin dudak/damak 
yarığı tedavileri ile ilgilendikleri fakat klinik tecrübelerinin yeterli olduğunu düşünmedikleri 
görülmektedir. Eğitim süreçlerinde özellikle klinik açıdan dudak/damak yarığı vakaları ile ilgili 
tecrübelerinin artırılması bu konuda fayda sağlayabilir. 

Anahtar Sözcükler: Dudak-damak yarığı, Anket, Diş Hekimliği 
Kaynaklar:  
1- TÜRKER G, BUYUK SK, UÇAR USLU A. Knowledge and awareness of individuals in Türkiye about cleft lip and
palate. Turkish Journal of Health Science and Life, 2022, 5.2: 99-108.
2- daCosta OO, Isiekwe IG, Ogbonna CM. Cleft Care in a Developing Country: An Assessment of Knowledge and
Attitudes of Patients/Parents of Children With an Orofacial Cleft to Orthodontic Treatment. Cleft Palate Craniofac J.
2022;59(2):192-199.
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SB 27 

UNİLATERAL DUDAK DAMAK YARIKLI BİREYLERDE KIBT GÖRÜNTÜLERİNDEN EKLEM 
POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehçure Nur Albayrak1, Demet Süer Tümen2, Yazgı Ay Ünüvar1  
1 Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Aydın 
2 Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır 

Amaç: 
Yarık dudak ve damak sık görülen doğumsal bir deformitedir ve görülme oranı yaklaşık %1-
2'dir. Bu hastalarda mandibular özellikler tartışmalıdır. Unilateral dudak damak yarıklı 
hastalarda alt fasiyal asimetride belirgin artış bildiren çalışmalar mevcuttur. Eklem 
pozisyonunun maloklüzyonların etiyolojisi ve ortodontik tedavi sırasında kabul edilen rolüne 
rağmen literatür ortodontik tanıda TME pozisyonunun önemi hakkında sınırlı veri sağlar. Bu 
çalışmanın amacı, KIBT görüntüleri kullanılarak unilateral dudak damak yarıklı bireylerde 
yarık taraf ve kontralateralinde kondillerin glenoid fossadaki konumlarını değerlendirmek ve 
karşılaştırmaktır. 

Yöntem: 
Çalışma için Ocak 2015-Haziran 2022 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesine başvurmuş ve KIBT görüntüleri alınmış tüm hastalar retrospektif olarak 
tarandı ve unilateral dudak damak yarıklı 24 bireyin (8-20 yaş) KIBT görüntüsü çalışmaya dahil 
edildi. Yarık taraf ve kontralateral taraf için kondil-eminens, kondil-fossa, kondil-meatus 
mesafeleri KIBT görüntülerinden oluşturulan panoramik radyograflarda dijital olarak ölçüldü. 
Shapiro-Wilk testine göre parametrelerin normal dağılıma uygun olduğu belirlendi. Gruplar 
arası parametreleri değerlendirmek için paired t-testi ve independent sample t-testi kullanıldı. 
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak belirlendi. 

Bulgular: 
Bu çalışmadaki 24 bireyin (8 kadın, 16 erkek) ortalama yaşı 14,41 yıldı. Yarık taraf ve 
kontralateral olmak üzere yapılan ölçümlerde kondil-eminens (p=0.261), kondil-fossa 
(p=0.985), kondil-meatus (p=0.567) mesafeleri arasında iki tarafın anlamlı farkı bulunmadı. 
Cinsiyete göre karşılaştırma yapıldığında yarık taraf ve kontralateralin ölçümlerindeki fark 
anlamlı değildi (p>0.05). 

Sonuç:  
Unilateral dudak damak yarıklı bireylerde yarık taraf ve kontralateralin kondil pozisyonlarında 
asimetri görülmedi.  

Anahtar Sözcükler: TME, unilateral dudak damak yarığı, KIBT 

Kaynaklar: 
1- Akbulut, A., & Kılınç, D. D. (2018). Evaluation of condyle position in patients with Angle Class I, II, and III
malocclusion using cone-beam computed tomography panoramic reconstructions. Oral
Radiology.doi:10.1007/s11282-018-0326-z 
2- Kim, K.-S., Son, W.-S., Park, S.-B., Kim, S.-S., & Kim, Y.-I. (2013). Relationship between chin deviation and the position
and morphology of the mandible in individuals with a unilateral cleft lip and palate. The Korean Journal of
Orthodontics, 43(4), 168.doi:10.4041/kjod.2013.43.4.168 
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DİŞ HEKİMLERİNİN DUDAK DAMAK YARIKLI YENİDOĞANLAR HAKKINDA BİLGİ, 
FARKINDALIK DÜZEYİ VE TUTUMU  

Pelin Acar Ulutaş, İrem Şişman 
Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD 

Amaç:  
Bu çalışmanın amacı diş hekimlerinin dudak damak yarığı (DDY) anomalisi ile yenidoğanlarda 
yönelik tedavi yaklaşımları hakkında farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesidir. 

Yöntem: 
Ortodontist olmayan diş hekimlerine 15 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır, uzmanlık alanı 
ve meslekteki deneyim senelerine bağlı olarak farkındalık, bilgi düzeyi ve dudak damak yarıklı 
yenidoğanda tedavi yaklaşımı değerlendirilmiştir. Anket soruları, 35 kişiden oluşan bir grup 
üzerinde gerçekleştirilen pilot uygulama sonrasında düzenlenmiştir. Çalışma verilerinin 
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların yanı sıra niteliksel verilerin analizinde 
Pearson Chi-Square testi kullanılmıştır.  

Bulgular: 
Bu çalışmada diş hekimlerinin bilgi düzeyleri ile meslekteki deneyim yılları ve belirli bir uzmanlık 
alanına sahip olma arasında yalnızca iki soruda istatistiksel anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Katılımcıların %46,3’ü izole damak yarıklı bireylerin tedavisinde beslenme plağı tercih ettiğini 
bildirmiştir ve bu durumun meslekte geçirilen yıl ile anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. 
Katılımcıların %17,1’inin DDY’li yenidoğanı ilk olarak pedodontiste yönlendirmeyi tercih ettiği, 
%68,3’ünün ise nazoalveolar şekillendirme tedavisinin ortodontistler tarafından yapıldığının 
bilincinde olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: 
Toplumun birçok kesimine ulaşma imkanına sahip diş hekimlerinin DDY’li yenidoğanlar 
hakkındaki bilgi düzeyleri ve tedavi yöntemlerine doğru yaklaşımları, DDY anomalisi ve tedavisi 
hakkında farkındalığın artmasına, ailelerin etkili ve doğru tedaviye ulaşmalarına katkı 
sağlayacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Dudak damak yarığı, yenidoğan, diş hekimi 
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P 001 

TEK TARAFLI DUDAK DAMAK YARIĞI VAKASINDA ALVEOLAR ŞEKİLLERDİRME TEDAVİSİ: 
OLGU SUNUMU 

Ezgi Kösen1, Ezgi Sunal Aktürk2, Hakan Ağir3  
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul 
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD 
3 Acıbadem Hastanesi, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD 

Amaç: 
Dudak damak yarığı (DDY), genetik ve çevresel faktörlere bağlı oluşan ve sık rastlanılan 
konjenital deformitelerden sayılmaktadır. Bu hastalarda yarık hattını azaltmak ve dudak 
segmentlerini birbirine yaklaştırmak yani yarık şiddetini ameliyat öncesi azaltmak amacıyla 
preoperatif ortopedik tedavi uygulanmaktadır (1). Bu vaka raporunda amaç tek taraflı 
inkomplet DDY’ye sahip yenidoğanın alveolar şekillendirme tedavisi olgusunu sunmaktadır. 

Olgu: 
Bu olgu sendromik sprekturumla ilişkili olmayan, kliniğimize 15 günlük iken dış merkezden 
başvuran sol tarafta tek taraflı dudak ve damak yarığına sahip erkek yenidoğanı kapsamaktadır. 
İlk muayenede hastaya ait anamnestik veriler toplanmış, muayene yapılmış cerrahi öncesi 
ortopedik tedavi planlanmıştır. Aileden alınan anamnezde akraba evliliğinin olmadığı fakat 
annenin gebelik boyunca günde yarım paket sigara tüketimi yaptığı öğrenilmiştir. Prenatal 
dönemin 4. ayında DDY teşhisi konulmuştur. Postnatal dönemde yapılan nörolojik, odyolojik 
ve radyolojik testlerde ek bir sağlık problemine rastlanmamıştır.  Yenidoğanın beslenmesini 
kolaylaştırmak, yarık dudak segmentlerinin birbirine yaklaştırılmasını ve alveolar segmentlerin 
hizalanmasını sağlamak amacıyla nazoalveolar molding uygulaması planlanmıştır. Nazoalveolar 
molding apareyi kullanımı ile burun mukozasının mekanik travmaya uğramasını azaltmak, dilin 
yarık hattına girmesinin engellenerek yarık hatlarının birbirine yaklaşmasını sağlamak, 
beslenmenin gerçekleştirilmesi ve nazal bölgede enfeksiyon oluşumunu engellenmesi 
amaçlanmıştır. Ebeveynlere tedavinin riskleri ve potansiyel faydaları anlatılarak alınan onam 
sonrası plağın yapılması için C tipi silikon materyali kullanılarak ölçü alınmış ve elde edilen 
model üzerinde akrilik plak yapılmıştır. Plak tasarımında lastikleme için akrilik butonlardan 
yararlanılmış; butonlar burun kenarından 45 derece açı olacak şekilde yerleştirilmiştir. 
Ebeveynlere alveolar şekillendirme için yapılacak olan lastikleme öğretilmiş, hasta bir hafta 
aralıklarla görülmüştür. Yapılan kontrollerde alveolar segmentlerin hizalanması için plak içinden 
möllemeler ve yumuşak akrilikten eklemeler yapılmıştır. Hasta 1 aylıkken dudak hatlarını 
birbirine yaklaştırmak için horizontal bantlamaya geçilmiştir. Böbrek şeklinde kesilen bantlar ile 
burun şekillendirilmeye başlanmıştır. Hastada tek taraflı inkomplet DDY olduğu için nazal uzantı 
eklenmemiştir. Yapılan şekillendirme plağı ile cerrahi öncesi yarık segmentler küçültülmüş ve 
alveolar segmentler hizalanmıştır. Hasta 6 aylıkken dış merkezde dudak operasyonu ve 9 
aylıkken ise damak operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yaş ile birlikte oluşabilecek dişsel ve 
iskeletsel ortodontik problemler konusunda ebeveynler bilgilendirilmiştir. Son kontrolünde 25 
aylık olan hastamızın 6 aylık periyodlarla kontrolleri devam etmektedir. 

Sonuç: 
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Tek taraflı dudak ve damak yarığına sahip hastalarda cerrahi öncesi nazoalveolar şekillendirme 
kolumellayı dikleştirerek yarık tarafında bulunan burun kanadının elevasyonuna yardımcı 
olmakta, dudakta, alveolde ve damakta bulunan yarık genişliğinde azalma gerçekleşmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Alveolar şekillendirme, Beslenme plağı, Dudak damak yarığı 
Kaynaklar:  
1- Grayson, B. H. and Maull, D. (2006). Nasoalveolar molding for infants born with clefts of the lip, alveolus and
palate. Cleft lip and palate, 451-458.
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P 002 

ALVEOL GREFTLEME ÖNCESİ YETİŞKİN HASTADA FONKSİYONEL SINIF III ANOMALİNİN 
SABİT ORTODONTİK APAREYLERLE TEDAVİSİ VE HAWLEY TİPİ RETANSİYON 
APAREYLERİYLE 1 YILLIK TAKİBİ 

Hilal Tarkan1, İbrahim Erhan Gelgör2 

1 Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Uşak 
2 Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Uşak 

Amaç: 
Bu vakamızda ileri derecede çapraşıklığa ve maksiller alveol yarığa sahip dudak damak yarıklı 
(DDY) iskeletsel ve dişsel Sınıf III anomali görülen 17 yaşında yetişkin kadın hastada, sabit 
ortodontik apareylerle yapılan ortodontik tedavi ile dekompansasyon yapılarak mevcut 
fonksiyonel anterior çapraz kapanışın tedavisi, ideal okluzyonun sağlanması ve retansiyonun 
başarılı bir şekilde sağlanmasının anlatılması amaçlamıştır. 

Yöntem: 
Hastanın tedavisine seviyeleme aşamasında sabit ortodontik apareyler ve alt keserlere sabit 
akrilik anterior eğik düzlem yapıştırılarak başlandı. Anterior dişler arasında pozitif overjet elde 
edildikten ve posteriorda dişler okluzyona gelmeye başladıktan sonra sabit ön eğik düzlem 
çıkarıldı. Seviyelemenin ilerleyen aşamalarına geçmeden 52 ve 53 numaralı dişlerin çekimi 
gerçekleştirildi. Yuvarlak kesitli NİTİ tellerle seviyeleme tamamlandıktan sonra köşeli NİTİ tellere 
geçildi. Bitim aşamasında ise 0,16×0,22 inç köşeli çelik telde overbite ve posterior okluzyonun 
yerleşimi için yapılan bükümlerle tedavi sonlandırılmıştır. Tedavi sonrası hastaya lingual 
retainerlar yapılarak, eksik diş bölgelerinde protez dişler bulunan alt ve üst Hawley tipi 
pekiştirme plakları teslim edilmiştir. Pekiştirme dönemi 1 yıl takip edilmiştir. 

Bulgular: 
Hastada tedavi sonrası sagittal yöndeki fonksiyonel kayma elemine edilmiş ve iyi bir okluyon 
sağlanmıştır. Başlangıçtaki ileri çapraşıklık miktarı ve damaktaki skar dokusundan dolayı 
relapsın önlenmesinde tedavi sonrası kullandığımız Hawley tipi pekiştirme apareylerin etkili 
olduğu görülmüştür. 

Sonuç: 
Hastanın düzenli ve bilinçli bir şekilde Hawley tipi pekiştirme apareylerini kullanması ile tedavi 
sonrası 1 yıllık takibinde maksillada skar dokusu ve tedavi öncesi ileri çapraşıklık bulunmasına 
rağmen relaps görülmemiştir. Pekiştirme apareyleri posterior dişlerde doğal okluzal yerleşmeye 
olanak sağlamıştır. Aynı zamanda alveol yarık olan bölgede estetik kazanım sağlamıştır. Tedavi 
sonrası okluzyonun iyi olması sayesinde fonksiyonel anterior çapraz kapanış nüksetmemiştir. 

Anahtar Sözcükler: Dudak damak yarığı, Sınıf III anomaliler, Retansiyon 
Kaynaklar:  
1- Prakash, Prashanth, and B H Durgesh. “Anterior Crossbite Correction in Early Mixed Dentition Period Using
Catlan's Appliance: A Case Report.” ISRN dentistry vol. 2011 (2011): 298931. doi:10.5402/2011/298931
2- de Almeida, R R et al. “A placa de Hawley e sua utilizacao clinica” [Hawley appliance and its clinical use]. Revista
da Faculdade de Odontologia de Lins vol. 2,1 (1989): 6-10.
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3- Friede, H, and C Katsaros. “Current knowledge in cleft lip and palate treatment from an orthodontist's point of
view.” Journal of orofacial orthopedics = Fortschritte der Kieferorthopadie : Organ/official journal Deutsche
Gesellschaft fur Kieferorthopadie vol. 59,6 (1998): 313-30. doi:10.1007/BF01299768
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P 003 

TEK TARAFLI TAMAMLANMIŞ DUDAK DAMAK YARIĞI OLGUSUNUN NAZOALVEOLER 
ŞEKİLLENDİRMESİ 

Ş. Gizem Kavak Ceylan1, Cuma Polat1, Nihal Hamamci1 
1Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Adıyaman 

Amaç: 
Dudak-damak yarıkları baş-boyun bölgesindeki doğumsal anomaliler arasında en sık görülen 
konjenital anomalilerdendir. Bu olgu sunumunda tek taraflı tamamlanmış dudak-damak yarığı 
bulunan bir yeni doğanın maksiller ortopedik tedavisi sunulmaktadır. 

Yöntem: 
Tek taraflı tamamlanmış dudak-damak yarığına (solda 11 mm alveol yarığı) sahip 4 günlük 
erkek bebek, cerrahi öncesi nazoalveolar şekillendirme tedavisi için kliniğimize yönlendirilmiştir. 
Gerekli tetkiklerden sonra alveoler segmentlerin yaklaştırılması, yarık hattının küçültülmesi ve 
burnun şekillendirilmesi amacıyla NAM (nazoalveoler molding) apareyi uygulandı. Olgunun 
haftalık kontrollerinde apareyde gerekli möllemeler, ilaveler ve aktivasyonlar yapıldı. Primer 
cerrahi öncesi toplam tedavi 160 gün sürmüştür. 

Bulgular: 
Bebeğin NAM ile tedavisi 5 ay sürdü. Alveoler şekillendirme ile yarık hatları arası mesafe 5 mm‘ 
in altına düştüğünde nazal molding yapılmaya başlandı. Bu Şekilde efektif nazal ve alveolar 
şekillendirme elde edildi. Alveoler yarık mesafesi 11 mm’ den 1,5 mm’ ye düşürüldü. Yarık 
hattının her iki ucu birbirine oldukça yaklaştırılarak cerrahi operasyona katkı sağlandı. NAM 
sonrasında, yarık alveolar segmentler sıralandı, nazal kıkırdaklar ve prolabium yeniden 
şekillendirildi ve kolumella uzatıldı. 

Sonuç: 
Primer cerrahi öncesi uygulanan NAM tedavisi ile yarık deformitesinin şiddeti azaldı. 
Nazoalveolar şekillendirme tedavisi ile dudak operasyonu öncesi burun kıkırdakları dudaklar ve 
alveolar kavisler yeniden düzenlenerek operasyonun estetik başarısının arttırılması 
hedeflenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Dudak-damak yarığı, yenidoğan, nazoalveolar şekillendirme 
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P 004 

KOMPLE BİLATERAL DUDAK DAMAK YARIKLI HASTADA NAZOALVEOLAR 
ŞEKİLLENDİRME : OLGU SUNUMU   

Meral Duman1, Elif Dilara Şeker1, Hakan Ağır2  
1 Bezmialem Vakıf  Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti ABD, İstanbul 
2 Acıbadem Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi, İstanbul 

Amaç: 
Dudak damak yarıkları  embriyolojik gelişimin 4. ve 8. haftaları arasında bebeğin yüz 
bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan, multifaktöriyel etiyolojiye sahip 
baş-boyun bölgesinde sık görülen konjenital malformasyonlardır [1]. Etyolojisi tam olarak 
bilinmemekle birlikte ülkemizde görülme sıklığı %0.05 ile %0.1’dir [2]. Bu vaka raporunun amacı 
çift taraflı dudak damak yarığına (DDY) sahip hastanın nazoalveolar şekillendirme ile elde edilen 
sonuçların paylaşılmasıdır. 

Olgu: 
6 günlük çift taraflı DDY sahip erkek bebek dudak operasyonu öncesi nazoalveolar 
şekillendirme (NAŞ) tedavisi için kliniğimize yönlendirilmiştir.  Hastanın alınan anamnezinde 
DDY teşhisinin prenatal 20. haftada konulduğu ve bunun haricinde ek bir sistemik probleminin 
olmadığı öğrenilmiştir. Yapılan ağız dışı ve içi muayenede lateral alveolar segmentlerin içeriye 
doğru, premaksillanın ise dışarıya doğru deviye olduğu ve yetersiz kolumella uzunluğu 
gözlenmiştir. NAŞ için hastadan silikon ölçü materyaliyle ölçü alınmıştır. Ölçüden elde edilen 
model üzerinde NAŞ plağı üretilmiştir. Plak üzerine iki adet akrilik buton yerleştirilmiş ve plak 
hasta ağzında uyumlanmıştır. Ebeveynler bebeğin apareyle beslenmesi, apareyin kullanımı ve 
temizliği, butonlardan yapılacak lastikleme konusunda bilgilendirilmiş olup haftada bir olacak 
şekilde kontrollere çağırılmıştır. Her kontrol seansında alveolar segmentlerin seviyelenmesi için 
plak üzerinde aşındırmalar ve eklemeler yapılmış ve lastik kuvvetleri düzenlenmiş ve yatay 
bantlama işlemi uygulanmıştır. Hasta 10 haftalıkken yarık hatlarının genişliği 4 mm olarak 
ölçülmüş olup, burun parçaları eklenmiştir. Haftalık kontrollerinde burun parçası nostrilleri 
eleve edecek şekilde aktiflenmiştir. Dudak operasyonu öncesi alveolar segmentler sıralandı, 
nazal kıkırdaklar yeniden şekillendirilip, kolumella uzatılmıştır. Plastik cerrahi bölümü tarafından 
bebek 4 aylıkken dudak operasyonu, 8 aylıkken ise damak operasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Hastanın son kontrolü 22 aylıkken yapılmış olup hasta yılda bir kez düzenli olarak kontrole 
çağrılmaktadır. 

Sonuç:  
Çift taraflı DDY’li bebeklerde NAŞ nazolabial deformitelerin tedavisinde etkili bir yöntemdir. 
Erken dönemde uygulanan NAŞ cerrahi tekniğin başarısını artırmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: bilateral dudak damak yarığı, nazoalveolar şekillendirme, ortodonti 
Kaynaklar:  
1. Dixon, M.J., et al., Cleft lip and palate: understanding genetic and environmental influences. Nature Reviews

Genetics, 2011. 12(3): p. 167-178.
2. Tunçbilek, G., Dudak damak yarıklarında kalıtım ve epidemiyoloji. Dudak ve Damak yarıkları. Ed. Erk, Y.,

Özgür, F. İşkur Matbaacılık Ltd. Sti., Ankara. s, 1999. 7: p. 16.
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P 005 

TEK TARAFLI KOMPLET DUDAK DAMAK YARIKLI BİR VAKANIN MULTİDİSİPLİNER 
TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

Gizem Altundal1, Hande Uzunçibuk2, Gülnaz Marşan3 ,Bahattin Alper Gültekin4 
1 İstanbul Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul 
2 Trakya Üniversitesi, Diş Fakültesi, Ortodonti AD, Edirne 
3 İstanbul Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul 
4 İstanbul Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi, İmplantoloji AD, İstanbul 

Amaç:  
Bu olgu sunumunun amacı sağ tek taraflı opere komplet dudak damak yarıklı bireyin 
multidisipliner tedavisini sunmaktır. 

Yöntem: 
16 yıl 3 aylık kız hasta ön dişlerindeki çapraşıklık ve estetik olmayan gülümseme şikayeti ile 
kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik ve radyografik incelemelerde bimaksiller retrognati ile 
iskeletsel sınıf II yüz paternine (SNA:74°,SNB:69°,ANB:5°,Wits: 3 mm) sahip hasta dik yönde 
dengeli gelişim(SN-GoMe: 36°, Jarabak: %65) göstermektedir. Sağ tek taraflı  opere edilmiş tam 
dudak damak yarığı, sağ tarafta tam ünite Angle sınıf II molar ve kanin ilişki, sol tarafta tam 
ünite Angle sınıf II molar ve sınıf I kanin ilişki, bilateral posterior çapraz kapanış, 12 nolu dişin 
konjenital eksikliği, üst diş kavsinde maksimum yer darlığı gözlenmektedir. Üst kesici eksen 
eğimleri azalmıştır ve retrüzivdir ( U1-NA: 12°/1mm). Alt ve üst dental orta hatlar 
çakışmamaktadır ve üst orta hat 2 mm sağa sapmıştır. Üst dudakta skar dokusuna bağlı tek 
taraflı kısalık, alar tabanda genişleme, kolumellar projeksiyon kaybı, burun ucunda deviasyon 
ve konveks yumuşak doku profili mevcuttur. Tedavi planı; alveolar greft operasyonu öncesi 
ortodontik tedavi sürecinde  Banded tipi (Hyrax) ekspansiyon aygıtıyla yavaş üst çene 
genişlemesi ile çapraz kapanışın çözülmesi, daralmış ve asimetrik haldeki ark formunun 
düzeltilmesi, yarık hattına komşu dişlerin kemik desteği korunarak diziye dahil edilmeleri ve 12 
nolu eksik diş bölgesinin restorasyonu ve cerrahi ulaşımı kolaylaştırmak  için yer açılması, 
alveolar greft operasyonu ile maksiller arkın stabil edilmesi ve yeterli kemik yoğunluğunun elde 
edilmesinin ardından bölgenin implant ve protetik tedavi ile restore edilmesini içermektedir.  

Bulgular: 
Alveolar greft operasyonundan altı ay sonra yeterli kemik yoğunluğu olmadığının tespit 
edilmesi nedeniyle mandibular ramustan otojen kemik grefti alınıp defektli bölgeye 
yerleştirilerek bölgenin güçlendirilmesi sağlanmış olup bu işlemden dört ay sonra implant 
yerleştirilmiştir. Osteoentegrasyon tamamlandıktan üç ay sonra kuronlanmıştır. Tedavi sonunda 
maksiller darlık çözülmüş olup düzgün bir ark formu ve dişsel sınıf I molar ve kanin ilişki elde 
edilmiştir. 12 nolu diş bölgesinin restorasyonu tamamlanmıştır ve hastanın gülümsemesi 
iyileştirilmiştir. 

Sonuç:  
Dudak damak yarıkları tedavisinde iyi bir tanı ve tedavi planı ile birlikte multidisipliner tedavi 
yaklaşımı fonksiyon, okluzyon ve estetiğin iyileştirilmesini sağlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Dudak damak yarığı, Alveolar greftleme, Maksiller ekspansiyon 

8. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi
19-20 Kasım 2022 Antalya

72



P 006 

UNİLATERAL PRİMER VE SEKONDER DAMAK YARIKLI ADÖLESAN VAKADA 
ORTODONTİK YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU 

Gizem Altundal1, Nil Cura2, Erol Kozanoğlu3  
1 İstanbul Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul 
2 İstanbul Üniversitesi, Diş Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul 
3 İstanbul Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstüktif ve Estetik Cerrahisi AD, İstanbul 

Amaç:  
Bu olgu sunumunun amacı nonsendromik sağ tek taraflı opere primer ve sekonder dudak 
damak yarıklı adölesan bireyin ortodontik tedavi sürecini sunmaktır. 

Yöntem: 
14-yıl-5-aylık erkek hasta dişlerinin kötü gözükmesi şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur.
Ekstraoral incelemede;konveks yumuşak doku profili,burun ucunda yarık bölgeye deviasyon,
alar tabanda genişleme,kolumellar projeksiyon kaybı,retruziv üst dudakta sağ tarafta skara
bağlı düzensizlik; intraoral incelemede sağ ve sol tarafta ½ ünite Angle sınıf II molar ve kanin
ilişki,0.5mm overjet,0mm overbite,üst dental orta hatta 1mm sağa sapma,maksiller arkta yarık
ve önceki cerrahi skara bağlı kollaps ve darlık, bilateral posterior çapraz kapanış,üst diş kavsinde
maksimum yer darlığı ve yarık bölgeye komşu dişlerde rotasyon, 12nolu dişte yarık hattına
ektopik erüpsiyon,alt diş kavsinde Bolton analizine göre 2,5mm fazlalık,33nolu dişte rotasyon
ve oral hijyen yetersizliği mevcuttur.Sefalometrik analizde;bimaksiller retrognati ile iskeletsel
sınıf II ilişki (SNA:73°,SNB:68°,ANB:5°) ve  dikey büyüme paterni SN-GoMe: 38°,N-S-Gn:
78°),konveks eğilimli sert doku profili(N-A-Pg: 168°),üst kesici dişlerde retroklinasyon ve
retrüzyon(U1/NA:13°/0,5mm) alt kesicilerde proklinasyon ve
protrüzyon(L1/NB:28°/5,2mm,IMPA:102°)ve belirgin burun  yapısı gözlenmiştir.Üç boyutlu
değerlendirmede 13 ve 11nolu diş köklerini içine alan geniş alveolar defekt ve yarık hattında
ektopik pozisyonda horizontal olarak konumlanmış 12nolu diş bulunmaktadır.Tedavi planı;
akrilik tip splint Bonded ekspansiyon aygıtı ile yavaş üst çene genişletmesi yapılarak posterior
çapraz kapanışın düzeltilmesi,ekspansiyonu takiben Quad Helix ile pekiştirme yapılarak
transversal genişliğin korunması,alt-üst seviyeleme sırasında yarık hattına komşu dişlerin yarık
bölgeye kök tippingi olmadan rotasyonunun düzeltilmesi,12nolu dişin kök gelişimi olmadığı
için çekilmesi,eksik diş bölgesi için yer hazırlanması ve greft operasyonu için hazır hale
getirilmesi, alveolar greft operasyonu ve yarık bölgenin protetik rehabilitasyonunu
içermektedir.

Bulgular: 
Maksiller yavaş ekspansiyonla transversal yönde 4mm genişletme elde edilmiştir.Ekspansiyon 
sürecinde oronazal fistülün açılması ile burundan sıvı gelmeye başlamıştır. Fistül, pregreft-
ortodontik tedavi sürecinden sonra alveolar greft operasyonu ile eş zamanlı olarak 
kapatılmıştır.Tedavi sonunda maksiller darlık çözülmüş olup düzgün bir ark formu ve dişsel sınıf 
I molar ve kanin ilişki elde edilmiştir.Retansiyon;sabit retainerlar ve 12nolu diş bölgesinin ve 
transversal genişliğin büyüme tamamlanana kadar korunması için dişli Hawley tipi pekiştirme 
aygıtıyla yapılmıştır. 
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Sonuç:  
Dudak damak yarıklı hastalarda iyi bir tedavi planı ile birlikte disiplinerler-arası tedavi yaklaşımı 
fonksiyon, okluzyon ve estetiğin iyileştirilmesinde önemli rol almaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Dudak damak yarığı, Alveolar greftleme, Oronazal fistül 
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P 007 

UNİLATERAL DUDAK DAMAK YARIKLI HASTADA NAM UYGULAMASI 

Seda Kotan1, Murat Tunca1 
1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Van 

Amaç: 
Bu çalışmada, tek taraflı dudak damak yarığına sahip, bir haftalık erkek bebekte cerrahi öncesi 
PNAM ile yarık sahasının küçültülmesi ve dudak segmentlerinin primer olarak kapatatılması 
amaçlanmaktadır. 

Yöntem: 
Bebekten alınan alçı modeller ve yapılan klinik muayene değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerin 
sonucunda bebeklerde, dudak operasyonundan önce alveolar segmentlerin yaklaştırılması, 
etkilenen taraftaki alar bölgenin ve yarık hattının küçültülmesi, ayrıca kolumelladaki 
deviasyonun azaltılması gerekmiştir. Ölçü malzemesinin ve dilin geriye kaçmasının 
engellenmesi amacı ile bebekler baş aşağı olacak şekilde ölçüleri alınmıştır. Otopolimerizan sert 
akrilikten nazoalveolar molding apareyi hazırlanmıştır. Her hafta yapılan bu işlemde kazıma ve 
ekleme işlemi toplamda maksimum 1 mm aşmayacak şekilde aparey ayarlanmıştır. Hastalar 
dudak operasyonları yapılana kadar her hafta kontrol edilmiştir ve ortalama 4 aylık oluncaya 
kadar nazoalveolar şekillendirme uygulanmıştır (1). Akrilik plağın tutuculuğunun sağlanması ve 
üzerine kuvvet elemanlarının uygulanabilmesi için kaide ile 40 derece açı oluşturacak şekilde 
bir buton ilave edilmiştir. Apareyin retansiyon butonuna, ortodontik elastikler uygulanmış, ağız 
dışından uygulanan flasterler ise hastanın yanağına belirli kuvvet uygulayacak şekilde 
yapıştırılmıştır. Plağın üzerinde bulunan nazal çıkıntılar yarık hattı genişliği 5 mm’nin altına 
indikten sonra ilave edilmiştir. Hem nazal uzantıların tutuculuğunun sağlanması, hem de burun 
kanadının düzgün şekillendirilebilmesi için özel loop bükümleri yapılmıştır. Uygulanan kuvvet 
nedeni ile burun mukozasında irritasyona yol açmamak için sert akrilik yüzeyin üzerine yumuşak 
akrilikten oluşturulan bir tabaka ile kaplanmıştır. Hastanın ailesi, apareyin temizlenmesi dışında 
bebeğin ağzından çıkartılmaması konusunda uyarılmıştır. 

Bulgular: 
Uygulanan tedavi ile yarık hattının genişliği, anomali bulunan tarafta burun kanadı genişliği ve 
kolumelladaki deviasyon belirgin şekilde azaltılmıştır. Buna ilave olarak, etkilenen tarafta alar 
bölge ve dental arkın yeniden şekillendirilmesi sağlanmıştır. 

Sonuç:  
Uygulanan nazoalveolar molding ile uygun estetik ve fonksiyon sağlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Unilateral DDY, Nazoalveolar Molding, PNAM 

Kaynaklar: 1. Grayson BH, Santiago PE, Brecht LE, Cutting CB. Presurgical nasoalveolar molding in infants with cleft 
lip and palate. Cleft Palate Craniofac J 1999;36:486–98. 
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P 008 

ÇİFT TARAFLI DUDAK, DAMAK YARIĞI VAKASINDA NAZOALVEOLAR ŞEKİLLERDİRME 
TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

Ezgi Sunal Aktürk1  ,Hümeyra Ünsal1 
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İstanbul 

Amaç: 
Dudak damak yarığının (DDY), kesin etiyolojisi tartışmalı olsa da hem genetik hem de çevresel 
faktörlerin önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır. Her 600 yeni doğan bebekte etkilenen bir 
birey olduğu tahmin edilen dudak-damak deformitelerinin  beslenme, konuşma, işitme, diş 
fonksiyonları gibi estetik ve fonksiyonel sorunlara neden olduğu bilinmektedir. 1Bu hastalarda 
yarık hattının ve dudak segmentlerinin preoperatif olarak düzenlenmesi cerrahi operasyonunun 
başarısını etkilediği gibi hastaya estetik ve fonksiyonel avantaj sağlamaktadır. Bu vaka 
raporunun amacı çift taraflı sol inkomplet, sağ komplet DDY’ye sahip yenidoğanın nasoalveolar 
şekillendirme tedavi olgusunu sunmaktadır. 

Olgu: 
Bu olgu sendromik bir tablonun eşlik etmediği, kliniğimize 1 günlük iken dış merkezden 
başvuran sol inkomplet ve sağ komplet  çift taraflı dudak ve damak yarığına sahip erkek 
yenidoğanı kapsamaktadır. İlk muayenede hastadan anamnez verileri toplanmış, muayene 
yapılmış ve cerrahi operasyon öncesinde ortopedik tedavi planlanmıştır. Aileden alınan 
anamnezde akraba evliliğinin olmadığı ve annenin gebelik boyunca sağlıklı beslendiği ancak 
yoğun stres altında olduğu öğrenilmiştir. Prenatal dönemin 4. ayında dudak yarığı  teşhisi 
konulmuştur. Damak yarığı doğum sonrasında fark edilmiştir. Postnatal dönemde yapılan 
nörolojik, odyolojik muayenelerde herhangi bir sağlık problemine rastlanmamıştır. 
Yenidoğanın beslenmesini kolaylaştırmak,  yarık dudak segmentlerinin birbirine yaklaştırılması, 
kolumellanın uzatılması, nasolabial açının arttırılması ve alveolar segmentlerin hizalanmasını 
sağlamak amacıyla nazoalveolar molding uygulaması planlanmıştır. Nazoalveolar molding 
apareyi ile, dilin yarık hattına girmesinin engellenmesi ve böylece yarık hatlarının birbirine 
yaklaşmasını sağlamak, beslenmenin gerçekleştirilmesi ve kolumellanın uzatılarak operasyon 
sonrası estetik bir görünüm elde edilmesi hedeflenmiştir. Ebeveynlere tedavinin riskleri ve 
potansiyel faydaları anlatılarak onam alınmış ve  plağın yapılması için C tipi silikon materyali 
kullanılarak ölçü alınmış ve elde edilen alçı modelde silikon block-out yapılıp akrilik plak 
üretilmiştir. Plak tasarımında lastikleme için akrilik butonlardan yararlanılmış; butonlar burun 
kenarından 45 derece açı olacak şekilde yerleştirilmiştir. Ebeveynlere alveolar şekillendirme için 
yapılacak olan lastikleme öğretilmiş, plak bakım ve temizliği konusunda bilgi verilmiştir. Hasta 
haftalık aralıklarla kontrol seanslarına çağırılmıştır. İlk seansta ağız ipi apareyden kaynaklı vuruk 
bölgeleri möllenmiştir. Diğer kontrollerde alveolar segmentlerin hizalanması için plak içinden 
segmentin hareket yönünü destekler şekilde möllemeler ve yumuşak akrilikten eklemeler ile 
segmentler yönlendirilmiştir. Hasta 3 haftalık iken dudak segmentine vertikal uzanan 
bantlamaya geçilerek kolumellanın uzatılması ve premaksillaya anteriordan kuvvet 
uygulanması hedeflenmiştir. Hasta 1 aylıkken yatay bantlama ile birlikte burun 
şekillendirmesine başlanmıştır. Böbrek şeklinde akrilik bir parça ile burun kanadına hafifçe 
kuvvet uygulanmıştır.Yapılan şekillendirme plağı ile cerrahi öncesi posteroanterior yönde artan 
yarık mesafesi azaltılmış ve alveolar segmentler hizalanmış ve burun projeksiyonu olumlu 
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yönde gelişme göstermiştir. Hasta 5.5 aylıkken rekonstrüktif ve plastik cerrahi servisinde dudak 
operasyonu ve 9 aylıkken damak operasyonu gerçekleştirilmiştir. Konuşma terapisi desteği alan 
hastamızda frenektomi operasyonu gerçekleştilmiştir. Son kontrolünde 2 yaş 6 aylık olan 
hastamız süt dişlenme dönemindedir. Yaş ile birlikte oluşabilecek dişsel ve iskeletsel ortodontik 
problemler konusunda ebeveynlere bilgilendirme yapılmış, hastanın düzenli olarak ortodonti 
bölümüne kontrolünün yapılması önerilmiştir. 

Sonuç: 
Çift taraflı dudak ve damak yarığına sahip hastalarda cerrahi öncesi nazoalveolar şekillendirme 
kolumellayı dikleştirerek yarık tarafında bulunan burun kanadının elevasyonuna yardımcı 
olmakta, hasta tedavi ile birlikte daha iyi beslenmekte, dudakta, alveolde ve damakta bulunan 
yarık genişliğinde azalma gerçekleşmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Nasoalveolar şekillendirme, Beslenme plağı, Dudak damak yarığı 

Kaynaklar: 
1- Alam, Mohammad Khursheed, Mohammed Moniruzzaman, and Kathiravan Purmal. "Cleft Lip and Palate
Anomalies/Syndromes." Frontiers in Physiology (2022): 1019.
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P 009 

TEK TARAFLI DUDAK DAMAK YARIĞI OLAN HASTALARDA MASSETER KAS 
FONKSİYONLARININ ELEKTROMİYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Simge Yazğan1, Aslı Bahar Doğan2, Servet Doğan1 
1Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç: 
Tek taraflı dudak damak yarıklı (TTDDY) hastalarda masseter kasında yüzeyel EMG ile maksimal 
kası kayıtlamaları yapılarak masseter kasının kuvvetinde dudak damak yarığına bağlı herhangi 
bir farklılık olup olmadığının incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem:  
Çalışma, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına tedavi amacıyla 
başvuran TTDDY’na sahip toplam 7 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu olarak sınıf 
I maloklüzyona sahip toplam 7 kişi alınmıştır. Çalışmaya musküler distrofi rahatsızlığı veya 
sendromu bulunan hastalar dahil edilmemiştir. Masseter kasının ölçümleri yapılması amacıyla 
yüzeyel EMG uygulanmıştır. Masseter kasına angulus mandibula düzeyinde yüzeyel kayıt 
elektrodu, zigomatik kemik üzerine referans elektrot yerleştirilmiştir. Dişlerin maksimum 
interküspidasyon pozisyonunda motor ünit potansiyeli (MÜP) amplitüdleri kaydedilmiştir. 
Çalışmanın standardizasyonunu sağlamak amacıyla bu ölçümler bir kişi tarafından 
yürütülmüştür.  
Verilerin tanımlayıcı istatistikleri; ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maksimum 
olarak verilmiştir. Nicel verilerin normallik varsayımı Shapiro-Wilk testi ile kontrol edilmiştir. 
Masseter kas amplitüd değişkeninin çalışma grubu ve kontrol grubu arasında 
karşılaştırmasında, normallik varsayımını sağlanamadığı için Mann-Whitney U testi 
kullanılmıştır. TTDDY hastalarda yarık olan ve olmayan taraflardaki masseter kaslarından elde 
edilen ölçümler arasında farklılık olup olmadığı Wilcoxon işaretli sıralar testi ile 
değerlendirilmiştir.İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics 25.0 (IBM SPSS Statistics for 
Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Tüm 
analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. 

Bulgular:  
TTDDY’lı hastalarda yarık bulunmayan tarafta masseter kas ölçümleri, yarık bulunan tarafa göre 
yüksek çıksa da istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır. (p=0,176) TTDDY’lı hastalarda 
yarık bulunmayan tarafta bulunan masseter kası MÜP amplitüdünün  medyan değeri 530 (min 
350, max 2900), ortalaması da 1021,43 ± 1005,359 bulunmuştur. TTDDY’lı hastalarda 
yarıklarının bulunduğu tarafındaki masseter kası MÜP amplitüdünün medyan değeri ise 360 
(min 190, max 2400), ortalaması da 872.86 ± 861.447 bulunmuştur. Kontrol grubunun her iki 
masseter kas MÜP amplitüdleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>0,05). Kontrol 
grubunda medyan değer 1660 (min 710, max 4700), ortalama değer ise 1984.29± 1353.093 
olarak bulunmuştur. TTDDY’lı hastaların yarık taraflarında bulunan masseter kaslarının MÜP 
amplitüdleri kontrol grubu masseter kas MÜP amplitüdlerine göre düşük izlenmesine rağmen 
bu gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık izlenmemiştir (p=0,064). 
Sonuç:  
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TTDDY’lı hastaların masseter kaslarının MÜP amplitüd değerleri, kontrol grubuna göre daha 
düşüktür. Ayrıca TTDDY’lı hastaların yarık tarafındaki değerlerin yarık olmayan tarafa göre de 
daha düşük olduğu dikkat çekmektedir. Literatüre katkı sağlaması açısından bundan sonraki 
çalışmalarda çalışma grubundaki kişi sayısının arttırılması anlamlı olacaktır.  
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