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Özet

Amaç: Fasial kontakt a¤r› sendromu olan hastalarda postope-
ratif a¤r›da iyileflme ile pantokain testi pozitifli¤inin ve akustik
rinometri de¤iflimlerinin korelasyonunu incelemektir.   

Yöntem: Çal›flmam›za ocak 2007 ile flubat 2008 tarihleri ara-
s›nda klini¤imize baflvuran 18-47 yafl aras› 15 adet (5 erkek, 10
kad›n) konka bülloza ve-veya septum deviasyonu olan fasial
kontakt a¤r› sendromlu hasta dahil edilmifltir. Hastalar›n tümü-
ne preoperatif bilgisayarl› paranazal sinüs tomografisi, görsel
analog skala ile a¤r› skorlamas› [1: hafif (günlük aktiviteleri en-
gellemiyor), 2: orta (günlük aktivitelerde hafif k›s›tlanma, isti-
rahat gereksinimi), 3: fliddetli (günlük aktivitelerde yo¤un k›s›t-
lanma, ifl günü kayb›…], akustik rinometri ve pantokain testi
yap›lm›flt›r. Görsel analog skala ve akustik rinometri bulgular›
postoperatif 1. ve 6. aylarda tekrarlanm›flt›r. Herhangi bir sis-
temik hastal›¤› olan, baflka burun ve paranazal sinüs hastal›¤›-
na dair semptom ve bulgular› olan ve nörolojik olarak tan› al-
m›fl bafla¤r›s› tarifleyen hastalar çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r.  

Bulgular: Görsel analog skala ile a¤r› skorlamas›nda 1 hastada
1, 8 hastada 2.6 hastada 3 fliddetinde a¤r› düzeyi saptand›.
Postoperatif dönemde hastalar›n 1. ay görsel analog skorlama-
s›nda 5 hastada 1, 10 hastada ise 0 a¤r› düzeyleri elde edildi,
6. ay görsel analog skorlamada 2 hastada preoperatif düzeyde
a¤r› oldu¤u, 1 hastada da 1. ay skorunun 6. ayda 1 puandan
0 puana indi¤i tespit edilmifl di¤er vakalar›n skorlar›nda 1. ve
6. ay takipleri aras›nda bir de¤iflme olmad›. Alt›nc› ay görsel
analog skala dikkate al›narak hastalar grupland›r›ld›¤›nda 0 a¤-
r› düzeyi kür, skorlar›nda azalma olanlar parsiyel yan›t ve de¤ifl-
me olmayan hastalar yan›ts›z olarak kabul edildi. Hastalar kür

olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayr›ld›. Görsel analog
skala ölçümleri aras›nda preoperatif düzeye göre 1. ay ve 6.
ayda istatistiksel olarak anlaml› azalma görüldü (p<0.001 ve
p<0.001). Akustik rinometri verilerinden dekonjestan öncesi
minimal kesit alan› ölçümleri aras›nda preoperatif düzeye göre
1. ayda istatistiksel olarak anlaml› art›fl görüldü (p=0.047). 1.
ve 6. aylarda görsel analog skala yönünden tam düzelme sa¤-
layanlar ile tam düzelme sa¤lamayanlar aras›nda akustik rino-
metri de¤erleri aras›nda de¤iflim miktarlar› yönünden istatistik-
sel olarak anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p>0.05). Pantokain tes-
ti pozitif olan ve negatif olan olgular aras›nda 1. ayda ve 6. ay-
da görsel analog skala yönünden tam düzelme insidanslar› is-
tatistiksel olarak benzer idi (p=1.000 ve p=0.505). 

Sonuç: Fasial kontakt a¤r› sendromu olan hastalarda postope-
ratif a¤r›da iyileflme ile pantokain testi pozitifli¤i aras›nda an-
laml› bir korelasyon saptanmam›flt›r. Akustik rinometri ölçüm-
lerinin kür ve kür olmayan hastalar aras›nda yap›lan karfl›laflt›r-
mas›nda preoperatif de¤erler ile postoperatif 1. ve 6. ay de¤er-
leri aras›nda anlaml› fark saptanmam›flt›r. Postoperatif 1. ay
dekonjestan öncesi minimal kesit alan› de¤erlerindeki art›fl pre-
operatif düzeye göre anlaml› olarak bulunmufltur.

Türk Otolarengoloji Arflivi, 2008; 46(4): 329

Düzeltme: Fasial kontakt a¤r› sendromlu hastalarda
postoperatif a¤r› sonuçlar›

A. Tüzüner, H. Emir, Z. K›z›lkaya, E. Samim

© TKBBV 2009

Gelifl tarihi / Received: Ekim / October 7, 2008

Kabul tarihi / Accepted: Ekim / October 7, 2008

Online yay›n tarihi / Published online: Ekim / October 8, 2008

doi: 10.2399/tao.08.ss071x

DÜZELTME / ERRATUM

Dr. Arzu Tüzüner, Dr. Hatice Emir, Dr. Zeynep K›z›lkaya, Dr. Erdal Samim
S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi KBB-1 Klini¤i, Ankara

Girifl

Fasial kontakt a¤r› sendromu olan hastalarda pos-

toperatif a¤r›da iyileflme ile pantokain testi pozitifli-

¤inin ve akustik rinometri de¤iflimlerinin a¤r› semp-

tomlar›yla korele olup olmad›¤›n› incelemektir.
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Türk Otolarengoloji Arflivi 2008; 46. cilt, 3. say›s›nda 205. sayfada yer alan “Fasial kontakt a¤r› sendromlu hastalarda postoperatif a¤r› sonuçlar›” adl›
makalede yazar isimleri eksik yaz›lm›flt›r. Yukar›daki gibi düzeltir, özür dileriz.


