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ÖZET 
Yüzünün bir tarafında yavaş yavaş büyüme, dişlerinin tam temas etmemesi ve çene ucunda kayma şikayeti 

ile müracaat eden 33 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde çenenin sağa doğru kaydığı bu kaymanın ağız 
açılmasıyla arttığı gözlendi. Patolojinin mandibulada olduğu şüphesiyle çekilen 3 boyutlu tomografide sol 
kondil başının diffüz olarak büyümüş olduğu gözlendi. Travma veya tümör gibi patolojiye sebep olabilecek 
diğer durumlar dışlandıktan sonra hastaya “Tek Taraflı Mandibula Kondil Başı Hiperplazisi” tanısı koyuldu. 
Hastanın tedavisi için ilk defa topuz uçlu piyasemen ile tek taraflı kondil başı tıraşlanması ameliyatı yapıldı. 
Ameliyat sonrası iki senelik takipte hastanın şikayetlerini düzeldiği ve yeniden yüzde simetri sağlandığı 
gözlendi. Aşırı asimetri olmayan vakalarda tek taraflı kondil başı tıraşlanması ile yeterli tedavinin 
sağlanılabileceği görüldü. 

 
Anahtar Kelimeler: Yüz asimetrisi, Mandibula kondil başı hiperplazisi, Tedavi  

ABSTRACT 

A 33 y.o. patient having unilateral slowly growing face, disability of the contact of his teeth and chin 

displacement has admitted to our clinic. On physical examination; there was laterognathia of the mandible 

increasing with the mouth opening. The left condylar hyperplasia was detected on the three-D Computhed 

Tomography carried out with the suspicion of the mandible pathology. After trauma and other tumoral 

conditions causing this pathology discarded, the unilateral condyler shaving of the mandible with globular 

headede piacemen was performed as a treatment modality.The two years follow showed that patient 

complaints were disappeared and facial symmetry was obtained. The adequate treatment can be provided with 

the unilateral condylar shaving in such cases without severe facial asymmetry 
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GİRİŞ 
Yüz asimetrisi nadir olmayan bir şikayet olup 

yüzün yumuşak doku veya kemiklerindeki tek taraflı 

patolojiler sonrası gelişebilir. Mandibula kondil 

başındaki tek taraflı sebebi kesin olmayan ilerleyici 

büyüme de yüzde asimetriye yol açabilir. Mandibula 

Kondil Hiperplazisi (MKH) adı verilen bu durum ilk 

olarak 1836‟da Robert Adams tarafından rapor 

edilmiş ve bu olguyu da içeren seri 1980 yılında 

yayınlanmıştır (1). Genelde tek olgu sunumu şeklinde 

olan yayınlar hariç seri şeklinde olgu bildirimleri daha 

az olup en büyük seri olan 61 hastalık seri Nitzan 

tarafından 2008 yılında yayınlanmıştır (2). İlerleyen 

vakalarda yüz asimetrisi ve çene ucunun bir tarafa 

kayması temel bulgudur. 

Çene ucu kayması ağzın açılması ile daha da 

belirginleşir (3). Oklüzyon bozukluğu ve ağız açma ile 

çene kayması patolojinin mandibula kökenli olduğunu 

ayırt etmede çok faydalıdır. Yine mandibula veya 

diğer yüz kemiklerini ilgilendiren patolojiler 3 

boyutlu bilgisayarlı tomografi ile kapsamlı bir şekilde 

değerlendirilebilir (4). MKH hastalarında deformite 

şiddetine göre kondil başı tıraşlanması veya hem 

maksilla hem de mandibulayı içeren daha kompleks 

ortognatik cerrahi ameliyatları tedavide tarif 

edilmiştir. Kliniğimizde erken dönemde saptanan 

MKH vakası literatürde ilk defa topuz piyasemenle 

kondile yerinde şekil verme ameliyatı ile tedavi 

edilmiş ve 2 senelik takipte nüks görülmemiştir. 

http://www.adananumunetipdergisi.com/


 

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014; 2 (1) 

OLGU SUNUMU 
Yüzünün bir tarafında yavaş yavaş büyüme, 

dişlerinin tam temas etmemesi ve çene ucunda kayma 

şikayeti ile müracaat eden 33 yaşındaki erkek hastanın 

muayenesinde çenenin sağa doğru kaydığı bu 

kaymanın ağız açılmasıyla arttığı gözlendi (Şekil 

1a,b).  

 
Sekil 1a. Yüz asimetrisi ile başvuran hastanın ameliyat 

öncesi ön okluzal görünümü 

 

 
 
Şekil 1b. Yüz asimetrisi ile başvuran hastanın ameliyat 

öncesi yan okluzal görünümü 

 

Hastanın hikayesinde bulguların son 3 senedir 

yavaşca artarak geliştiği öğrenildi. Mandibulada 

patoloji şüphesiyle çekilen 3 boyutlu tomografide sol 

kondil başının diffüz olarak büyümüş olduğu gözlendi 

(Şekil 2a,b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 2a. Yüz asimetrisi ile başvuran hastanın ön üç boyutlu 

tomografi görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 2b. Yüz asimetrisi ile başvuran hastanın yan üç 

boyutlu tomografi görünümü 

Travma veya tümör gibi patolojiye sebeb 

olabilecek durumlar radyoljik tetkikler, hikaye ve 

fizik muayene ile dışlandıktan sonra hastaya Sol taraf 

kondil başı tıraşlanması ameliyatı planlandı. Sol kulak 

önü “J” insizyon ile cilt ve cilt altı dokular gecildi. 

Derin temporal fasya altından temporal damarlar 

korunacak şekilde flep eleve edildi. Zigomatik ark 

üzerinde disseksiyon periost oltından yapılarak fasiyal 

sinir frontal dalı korundu. Temporomandibular eklem 

ortaya koyulduktan sonra eklem kapsülü açılarak 

kondil başına ulaşıldı. Kondil arkası maksiler 

damarlar korunarak öne ve arkaya doğru fazlalığı olan 

kondil başı topuz uçlu piyasemen ile tıraşlandı. 
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Mandibulada kayma düzelinceye kadar bu kondil 

küçültme işlemine devam edildi. Hemostaz 

sağlandıktan sonra loja mini dren koyuldu ve katlar 

anatomik olarak kapatıldı (Şekil 3a,b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 3a. Hastanın intraoperatif görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 3b. Kondil başını şekillendirmede kullanılan topuz 

piyasemen uçları 

Ameliyat sonrası 2 senelik takipte hastanın 

şikayetlerini düzeldiği ve yüzde yeniden simetri 

sağlandığı gözlendi (Şekil 4a,b,c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 4a. Yüz asimetrisi ile başvuran hastanın ameliyat 

sonrası ön okluzal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 4b. Yüz asimetrisi ile başvuran hastanın ameliyat 

sonrası yan okluzal görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 4c. Hastanın ameliyat sonrası üç boyutlu tomografi 

görünümü 

Hastanın çiğneme fonksiyonlarında ve çene 

ekleminde herhangi şikayet saptanmadı. Aşırı asimetri 

olmayan vakalarda kondili çıkarmadan yerinde topuz 

başlı piyasemenlerle tıraşlanması ile yeterli tedavi 

sağlanılabileceği görüldü. 

TARTIŞMA 
Kesin etyolojik sebebi belli olmayan MKH genellikle 

büyüme çağındaki adolesanlarda bildirilmiştir (2). 

Kondil başındaki aşırı büyümenin adolesan dönem 

tamamlanmasıyla beraber durduğu söylensede 50 yaş 

üzeri ve hala büyüme devam eden vakalar da 

bildirilmiştir. Bu nedenle kondiler büyümenin 

başlangıç, ilerleme ve durma yaşı ile ilgili elimizde 

kesin veriler yoktur (2,3,5). Ancak kondil başı 

büyümesi adolesan ve öncesi dönemde yani 

mandibulanın aktif büyüme döneminde görülürse tek 

taraflı mandibula büyümesi horizontal, vertikal veya 

her iki düzlemde de olabilir. 
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Bu nedenle cerrahi öncesi mandibuler patolojinin 

boyutu saptanmalıdır (6). Bu amaçla sefalometrik 

analiz, iki veya üç boyutlu tomografik inceleme 

yapılabilir. 

Kondil başındaki büyümenin devam edip 

etmediği yani patolojinin stabil hale gelip gelmediği 

saptamak için 6 aylık aralarla tomografik takip veya 

Tec 99 kemik sintigrafisi ile diğer taraf kondil başı ile 

tutulum yüzdesi karşılaştırılarak yapılabilir (7,8). 

Özellikle adolesan dönemdeki hastalarda kondil başı 

büyümesinin stabil hale geldiği dönemde cerrahi 

yapılması daha uygundur. Ancak daha geç dönemdeki 

hastalarda mandibula ve yüz gelişimi daha stabil 

olduğunda cerrahinin vakit kaybedilmeden yapılması 

daha uygundur. Nitekim hastamızda erken müdahale 

sonrası rekürrens görülmemiş kondil başı büyümesi 

durmuştur. 

Özellikle oklüzal planda eğilme olan 

mandibulanın tüm yarısını tutan büyümelerde tedavi 

daha kompleks hale gelir özellikle bu tip hastalarda 

oklüzyonu düzeltmek için hem maksilla hemde 

mandibulaya ortognatik cerrahi gerekebilir. 

Sadece kondil başında büyüme olan hastalarda 

Yüksek Kondilektomi veya kondil başını çıkarıp 

dışarıda şekil verip yeniden yerine plak ve vidalarla 

tespit edilmesi şeklinde tedaviler tanımlanmıştır (9). 

Yüksek kondilektomide kondil üst kısmında 5 mm‟lik 

bir kısım rezeksiyonu yapılmaktadır (3). Daha ağır 

asimetrisi olan hastalarda bu işlemelere ortognatik 

cerrahi işlemlerde kombine edilebilir. Hastada 

uygulanan topuzlu piyasemen ile yerinde kondile şekil 

verme ilk defa uygulanan bir cerrahi yöntemdir. 

Kondili çıkarmadan yapılan bu uygulama esnasında 

kondil başı arka yüze şekil vermek teknik olarak 

oldukça zordur. Kondil arka taraftan geçen damarlar 

ciddi ekartasyonla korunduktan sonra daha küçük 

topuz piyasemenlerle yavaş ve dikkatli bir şekilde 

yapılmadır. 

Tek taraflı MKH ayırıcı tanısında hemifasiyal 

hipertrofiler, tek taraflı makrognati, laerognati ve 

kondrom gibi kondil başını tutabilen tümörler akla 

gelmelidir. Özellikle üç boyutlu tomografik inceleme 

ile ayırt etme oldukça kolaylaşmıştır (10). 

Sonuç olarak aşırı asimetrisi olamaya sadece 

kondil başında büyüme olan hastalarda önce üç 

boyutlu tomografi ile kondil morfolojisi göererek 

topuzlu piyasemenler ile uygun tedavi sağlanabilir. 


