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Özet

Tonsil ve adenoid hastal›klar› kulak burun bo¤az hekimlerinin en s›k rastlad›klar› hastal›klar aras›nda
yer al›r. Bu hastal›klar›n anlafl›lmas›ndaki son geliflmelerle uygun olarak seçilmifl olgularda medikal tedavi
tonsillektomi ve adenoidektomiye alternatif olarak göze çarpmaktad›r.

Adenotonsiller hastal›¤›n standart bir s›n›flamas› henüz ortaya koyulamam›flt›r. Bu durum kulak burun
bo¤az hekiminin günlük prati¤ine tedavi plan› aç›s›ndan olumsuz etki etmektedir. Rekürren ya da persis-
tan infeksiyon ve obstrüktif hiperplazi en s›k rastlan›lan problemlerdendir.

Tedavinin seçimi hastal›¤›n aileye ve çocu¤a etkilerinin de¤erlendirilmesiyle bafllar. Bir hasta cerrahi en-
dikasyon kriterlerini doldurdu¤unda dahi cerrahi riski karfl›s›nda her hastal›¤›n a¤›rl›¤› dikkatle de¤erlendi-
rilmelidir.

Anahtar kelimeler: Oral kavite, farenks, adenotonsiller hastal›k, tedavi

Abstract

Disease in the tonsils and adenoids are among the most common disorders seen by the otolaryngolo-
gist. Recent advances in the understanding of these diseases has led to medical therapy as an alternative
to tonsillectomy and adenoidectomy in appropriately selected patients.

A standardized classification of adenotonsillar disease has not yet emerged., this places the practicing
otolaryngologist at a disadvantage when treatment plans are considered. Recurrent or persistent infection
and obstructive hyperplasia are the most commonly encountered problems.

The key to developing and evaluation and treatment plan begins with assesing the perception of the
effect of the illness upon the family and the child. Even when a patient meet criteria for surgery, the se-
verity of each illness, the impact on chronic medical conditions, or the possible risk of chronic medical
conditions should all be weighed against the risk surgery.

Keywords: Oral cavity, phorynx, adenotonsiller disease, treatment

Anatomi

Nazofarenks ve orofarenksteki adenoid do-
kusu, tubal tonsiller, lateral farengeal bantlar,
palatin tonsiller ve lingual tonsillerden oluflan
lenfoid dokular Waldeyer halkas› olarak isimlen-
dirilir. Adenoidler posterior nazofarenkste yer-
leflmifltir. Tonsilla palatinalar anteriorda m. Pala-
toglossus, posteriorda m. Palatofarengeus tara-
f›ndan s›n›rland›r›lm›fl tonsiller fossada yer al›r.

Akut tonsillofarenjit

Akut tonsillofarenjit, farenksin ve tonsillerin
akut infeksiyonudur. Tonsillit, tonsillofarenjit,
farenjit ve nazofarenjit tan›mlar›n›n tümünü içe-
recek flekilde kullan›l›r. Akut tonsillofarenjit
özellikle çocukluk ve genç eriflkin döneminde
s›k rastlanan bir hastal›kt›r. Akut tonsillofarenji-
tin en s›k nedeni virüslerdir (%60-70). RSV, Pa-
rainfluenza, Adenovirus, ‹nfluenza A ve B, EBV,
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HSV, Rhinovirus, Coronavirus, Enteroviruslardan
Coxsackie ve Echovirus akut tonsillofarenjit ya-
pan viral ajanlard›r. Akut tonsillofarenjit vakala-
r›n›n yaklafl›k %30’u bakteriyel bir etkene ba¤l›-
d›r. Bakteriyel tonsillitin en s›k nedeni ise A gru-
bu beta hemolitik streptokoklard›r. Daha seyrek
olarak saptanan aerop bakteriler ise Grup B, C,
G streptokoklar, H. influenza, S. pneumoniae,
M. catarrhalis, S. aureus, H. parainfluenzae, Ne-
isseria ve Mycobacteria’d›r. Anaeroplar ise Bak-
teriodes, Peptococcus, Peptostreptococcus ve
Actinomyces’tir.

Akut viral tonsillofarenjitler sessiz bafllar.
Atefl, halsizlik, ifltahs›zl›k, bo¤az a¤r›s›, ses k›s›k-
l›¤› ve burun ak›nt›s› gibi semptomlar vard›r. Yu-
muflak damakta ve farenkste ülserasyon, tonsil-
lerde eksüdasyon görülebilir. Servikal lenf nod-
lar› büyümüfl, sert ve a¤r›l› olabilir. Bu bulgular
akut bakteriyel tonsillitten ay›r›m›n› zorlaflt›r›r.
Hastal›k 1-5 gün sürebilir.

Akut bakteriyel tonsillit ço¤u zaman h›zl› bir
bafllang›ç gösterir. Bo¤az a¤r›s›, atefl, terleme ve
titreme ataklar› bafll›ca semptomlar›d›r. Yutma
güçlü¤ü, bafl a¤r›s›, halsizlik, eklem a¤r›lar› gibi
flikâyetler de tabloya eklenir. Hastal›¤›n fliddeti
etken mikroorganizman›n virülans› ve hastan›n
kiflisel direncine ba¤l› olarak de¤iflebilir.

Akut tonsillofarenjit tan›s› fizik muayene ile
konur. Klinik bulgularla etkenin viral ya da bak-
teriyel olup olmad›¤› ço¤u zaman anlafl›lamaya-
bilir. Akut bakteriyel tonsillit ata¤› s›ras›nda ya-
p›lan fizik muayenede bafllang›çta hiperemik
ödemli tonsiller mevcutken, hastal›k ilerledikçe
tonsillerin üzerinde eksüdasyon ve kriptler olu-
flabilir. Bu durum kriptik tonsillit olarak adland›-
r›l›r. Multiple servikal lenfadenopati saptanabilir.

Laboratuvar incelemelerinden tam kan say›-
m›nda lökositoz saptan›r. Bo¤az kültürü klinik
olarak bakteriyel infeksiyon düflünülen hastalar-
da etken izole edilebilir. H›zl› antijen tarama tes-
ti, streptokokal tonsillitin erken mikrobiyolojik
tan›s›n› sa¤lar. ASO titresi (200 Todd) retrospek-
tif olarak tan›da yard›mc›d›r. Artm›fl CRP düzey-

leri ise bakteriyel infeksiyonu viral infeksiyon-
dan ay›rmada yararl›d›r.

Akut tonsillofarenjitin tedavisi infeksiyon et-
keninin ortadan kald›r›lmas›n› ve destek teda-
visini içerir. ‹stirahat ve yeterli s›v› al›m› ile de-
hidratasyon önlenir. A¤›z bak›m› yap›lmal›d›r.
Atefl ve halsizlik gibi semptomlar› ortadan kal-
d›rmak için analjezik ve antipiretik ilaçlar kul-
lan›labilir. Akut streptokoksik tonsillit tedavi-
sinde en az 10 günlük uygun dozlarda penisi-
lin bakterinin eradikasyonu için yeterlidir. Pe-
nisilin alerjisi varsa eritromisin kullan›l›r. An-
cak günümüzde anaerobik bakterilerin artan
direnci nedeniyle penisilin tedavisi etkili olma-
yabilir. Bu durumda amoksisilin-klavulinik
asit, ampisilin-sulbaktam, sefuroksim aksetil,
azitromisin, klaritromisin gibi daha genifl
spektrumlu antibiyotikler önerilebilir. Hastane-
ye yat›fla genellikle gerek duyulmaz.

Sa¤l›kl› nüfusun yaklafl›k %20’si A grubu be-
ta hemolitik streptokoklardan olan Streptococ-
cus pyogenes tafl›y›c›s› olarak saptanmakla bir-
likte bu kifliler nadiren hastal›¤› yayarlar. Semp-
tomsuz tafl›y›c›larda antibiyotik tedavisine gerek
yoktur.

Akut streptokokkal tonsilitin ay›r›c› tan›s›nda
difteri, k›z›l, enfeksiyöz mononükleoz ve Vin-
cent anjini gibi hastal›klar ak›lda tutulmal›d›r.
Ay›r›c› tan›da ayr›ca agranülositoz, lökoplaki,
pemfigus ve epitelyal tümörler de akla gelmeli-
dir.

Akut tonsillofarenjit uygun medikal tedaviyle
ço¤u zaman düzelse de nadiren komplikasyon
geliflebilir. Non-süpüratif komplikasyonlar akut
romatizmal atefl ve poststreptokokkal glomerü-
lonefrittir. PANDAS (pediatric autoimmune ne-
uropsychiatric dissymptoms associated with
streptococcal infections) ve OCDS (new onset of
obsessive compulsive disorders) gibi komplikas-
yonlar›n da nadiren görüldü¤ü tan›mlanm›flt›r.
Süpüratif komplikasyonlar› ise peritonsiller ap-
se, retrofaringeal apse ve derin boyun infeksiyo-
nudur.
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Peritonsiller apse (Quincy apsesi)

Peritonsiller apse akut tonsillit ata¤›n› takiben

tonsiller kapsülün lateralinde püy birikmesiyle
geliflir. Hastan›n genel durumu kötüdür. Öykü-
sünde birkaç gündür devam eden bo¤az a¤r›s›
flikâyetine rastlan›r. Hasta a¤z›nda s›cak patates
(hot potato) varm›fl gibi konuflur. Yutma güçlü-
¤ü ve atefl mevcuttur. Hastan›n muayenesinde
a¤›z içinde bol sekresyon vard›r ve apseye ba¤-
l› tonsil mediale itilmifltir. ‹lk yap›lacak cerrahi
giriflim i¤ne ile aspirasyondur. Bu durumda ye-
terli miktarda püy boflalt›l›rsa hastada bir rahat-
lama görülür ve apsenin cerrahi drenaj›na gerek
kalmaz. Cerrahi apse drenaj› yap›lacaksa hasta-
n›n apse materyalini aspire etmemesine dikkat
edilmesi gerekir. Aspirasyon materyalinden ya-
p›lan kültürlerde polimikrobiyal üreme oldu-
¤unda genellikle kültür yapmak önerilmez. Has-
tan›n genel durumu kötüyse, yutma güçlü¤ü ile-
ri derecede ise ve üst solunum yolunda obstrük-
siyon geliflebilece¤i düflünülüyorsa hastan›n has-
taneye yat›r›larak tedavi edilmesi gerekir. On
günlük tedaviyi içerecek flekilde antibiyotik te-
davisi gerekir. Tedavide penisilin ço¤u zaman
yeterlidir. Penisilin alerjisi olan hastalara ise erit-
romisin önerilebilir.

Peritonsiller apsenin komplikasyonu olarak
hastalarda hava yolu obstrüksiyonu, lokal venöz
tromboz, dehidratasyon, aspirasyon pnömonisi,
kanama ve infeksiyonun yay›lmas›na ba¤l› para-
farengeal apse, retrofarengeal apse, beyin apse-
si, endokardit geliflebilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.

Rekürren tonsillit

Bir y›l içerisinde 4-7 aras›nda akut tonsillit
ata¤› mevcut ise rekürren tonsillit denir. Bu tan›-
da en önemli faktör hastan›n hikâyesidir. Aile-
den al›nan hikâyede üst solunum yolu infeksi-
yonlar› da tonsillitle kar›flabilir. Bu nedenle bu
endikasyonun titiz de¤erlendirilmesi gerekir.
Hasta düzenli olarak izlenebiliyorsa ve hastan›n
t›bbi kay›tlar› mevcutsa endikasyon koymak da-
ha kolayd›r. Tedavisinde tonsillektomi önerilir.

Kronik tonsillit
Uygun antibiyotik tedavisine ra¤men en az 6

Tablo. Tonsillektomi ve adenoidektomi
Adenoidektomi endikasyonlar›

A. Obstrüksiyon

 

• Kronik nazal obstrüksiyona yol açan
adenoid hipertrofi

• Uyku apnesi veya uyku bozuklu¤u
• Geliflme gerili¤i
• Kor pulmonare
• Yutma güçlü¤ü
• Konuflma bozuklu¤u
• Daralm›fl üst hava yoluna neden olan difl

ve orofasiyal anomaliler

B. ‹nfeksiyon
• Rekürren veya kronik adenoidit
• Seröz otitis media
• Kronik otitis media

C. Neoplazi flüphesinde (benign veya malign)

Tonsillektomi endikasyonlar›

A. Obstrüksiyona
• Obstrüksiyona yol açan tonsiller hipertrofi
• Uyku apnesi veya uyku bozuklu¤u
• Geliflme gerili¤i
• Kor pulmonare
• Yutma güçlü¤ü
• Konuflma bozuklu¤u
• Daralm›fl üst hava yoluna neden olan difl

ve orofasiyal anomaliler

B. ‹nfeksiyon
• Rekürren/kronik tonsillit
• Tonsillit sonras›

- Akut hava yolu obstrüksiyonu
- Peritonsiller apse
- Kalp kapak hastal›¤›

• Persiste eden tonsillit ile birlikte
- Persiste eden bo¤az a¤r›s›
- Servikal LAP
- Halitozis

• Tonsillolityiazis
• Medikal tedaviye cevap vermeyen

streptokok tafl›y›c›l›¤›
• Rekürren/kronik otitis media

C. Neoplazi flüphesinde (benign veya malign)
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ayd›r iyileflme görülmemesidir. Bu duruma s›k-
l›kla halitozis, persistan bo¤az a¤r›s› veya persis-
tan servikal lenfadenit efllik eder. Tedavisinde
tonsillektomi önerilir.

Lingual tonsillit

Lingual tonsil dokusu da enfekte olup klinik
flikâyetlere yol açabilir. Çocuklarda ve tonsillek-
tomi geçirmifl olan eriflkinlerde de görülebilir.
S›kl›kla akut tonsillite benzer flikâyetlere yol
açar. Hastan›n flikâyetleri akut tonsillitteki gibi-
dir. Fizik muayenede dil kökünde üzerinde be-
yaz kriptler olan k›rm›z›, ödemli lingual tonsiller
gözlenir. Bu durumu de¤erlendirmek için mu-
ayene s›ras›nda larenks aynas› kullanmak gere-
kebilir. Akut infeksiyon s›ras›nda antibiyotik te-
davisi gerekir. S›k rekürrens varsa veya kronik
lingual tonsillit söz konusuysa cerrahi giriflim
planlanabilir. ‹leri derecede hipertrofik olgular-
da koterizasyon, kriyocerrahi gibi tekniklerle dil
kökündeki lenfoid doku küçültülmeye çal›fl›l›r.

Adenoidit

Pürülan burun ak›nt›s›, post nazal ak›nt›, atefl
ve öksürük mevcudiyeti adenoid infeksiyonunu
düflündürür. Bu duruma s›kl›kla sinüzit ve otitis
media efllik eder. Servikal lenfadenopatiye s›k
rastlan›r. Adenoid infeksiyonlar›nda en s›k rastla-
nan mikroorganizmalar s›kl›k s›ras›na göre Ha-
emophilus influenza, grup A beta hemolitik strep-
tokok (GABHS), Staphylococcus aureus, Moraxel-
la catarrhalis ve Streptococcus pneumoniae’dir.
Antibiyoterapiye ra¤men y›lda dörtten fazla tek-
rarl›yorsa bu duruma rekürren adenoidit denir. Bu
semptomlar uygun tedaviye ra¤men hiç düzelmi-
yorsa kronik adenoidit olarak isimlendirilir. Her
iki durumda da burunda yabanc› cisim, alerji, ri-
nosinüzit gibi di¤er faktörler elimine edildikten
sonra adenoidektomi düflünülebilir.

Waldayer halkas› hipertrofileri

Asl›nda hipertrofi Waldeyer halkas›n›n tüm

üyelerinde görülmesine ra¤men, pratikte s›kl›kla
hipertrofisi görülen iki yap› farengeal tonsil
(adenoid dokusu) ve palatinal tonsildir. Bu do-
kular›n hipertrofileri s›kl›kla rekürren ve/veya
kronik infeksiyonlar› ile de birliktedir. Lenfoepi-
teliyal dokular›n aktivitesinin maksimum oldu¤u
3-7 yafl aras› çocuklarda s›kl›kla görülür. Asl›nda
bu yafl grubunda bu lenfoid dokular›n bir dere-
ceye kadar hipertrofik olmalar› son derece fizyo-
lojiktir. Bu nedenle semptomlara neden olan hi-
pertrofiler patolojik olarak kabul edilerek, teda-
vi yoluna gidilir.

Adenoid vejetasyon

Burun t›kan›kl›¤› ve buna ba¤l› a¤›zdan solu-
ma, daha küçük çocuklarda belirgin olan bes-
lenme zorlu¤u, h›r›lt›l› solunum ve horlama, ge-
ce terlemesi, huzursuz uyuma, tipik adenoid yü-
zü, servikal lenfadenopati, kapal› ve h›m-h›m
konuflma tipik yak›nma ve bulgulard›r. A¤›z
aç›k, üst kesicidiflleri uzun, nazolabiyal sulkusla-
r› düzleflmifl ve genifllemifl, ince uzun ve bur-
nundan ve a¤z›ndan sekresyonlar› akan adeno-
id yüzü bu hastal›k için tipik olmas›na ra¤men,
bu yüz tipinin geliflmifl olmas› irreversibl bozuk-
luklar›n geliflti¤ini göstermektedir. Bu nedenle
amaç, bu yüz tipi oluflmadan önce tan›n›n ko-
nup tedavinin yap›lmas›d›r.

Afl›r› hipertrofik olgularda, ço¤u zaman pala-
tin tonsil hipertrofileri ile birlikte, çocukluk dö-
nemi t›kay›c› uyku apnesi sendromunun da en
s›k görülen nedenidir. Ayr›ca östaki disfonksiyo-
nu ve çeflitli derecelerde kulak hastal›klar› (akut,
rekürren veya kronik süpüratif veya effüzyonlu
otit media), burun ve paranazal sinüs hastal›kla-
r› (akut, rekürren veya kronik bakteriyel rinosi-
nüzitler) ve buna ba¤l› kronik burun ak›nt›s›, üst
ve alt solunum yolu alerji ataklar›n› tetikleme ve
tedaviye dirençli olmas›na neden olma, maksil-
lofasiyal geliflim, difl geliflimi ve çi¤neme sistemi
bozukluklar›, dilin damak üzerine yapt›¤› bas›n-
c›n kalkmas› ile sert dama¤›n kubbeleflmesi, ma-
loklüzyon, üst difllerin uzamas› (tavflan difl) gibi
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difl bozukluklar›, rekürren alt ve üst solunum
yolu infeksiyonlar› (tonsillit, larengotrakeit,
bronflit, pnömoni gibi), kronik respiratuar obst-
rüksiyona ve ileri olgularda kronik hipoksiye
ba¤l› fiziksel ve mental geliflim bozuklu¤u, okul
ça¤› çocuklar›nda okul performans›n›n düflmesi
görülebilir. Ço¤u zaman semptomlara ve indi-
rekt muayene bulgular›na dayan›larak tan› ko-
nulur. Ancak özellikle çocuklarda yap›lmas› zor
olan posterior rinoskopi (indirekt nazofarenkos-
kopi) yap›labilirse veya olanak varsa endosko-
pik muayenede tipik adenoid dokusunun görül-
mesi ile kesin tan› konur. Bu da yap›lam›yorsa
flart olmamakla birlikte yumuflak doku dozunda
çekilen interal boyun grafisi de tan›da yard›mc›
olabilir. Eskiden kullan›lan nazofarenks tuflesi
günümüzde afl›r› rahats›z edici ve çocu¤u he-
kimden uzaklaflt›r›c› bir yöntem oldu¤u için çok
özel durumlar d›fl›nda yap›lmamaktad›r. Ay›r›c›
tan›da koanal atrezi, burunda yabanc› cisim, bu-
run t›kan›kl›¤› yapan di¤er nazofarengeal ve na-
zal nedenler (anjiyofibrom, malign tümörler,
septum deviasyonu, konka hipertrofisi gibi)
unutulmamal›d›r. Tedavi cerrahidir.

Tonsil hipertrofisi

Çocukluk döneminde bir dereceye kadar pa-
latin tonsillerin hipertrofik olmas› son derece
normaldir. Patolojik olarak kabul edilen hipert-
rofinin özellikleri flunlar olmal›d›r:

• Kronik obstrüktif hipertrofi; yani sadece akut
infeksiyon ata¤› döneminde olmayan, de-
vaml› bulunan ve obstrüktif olan hipertrofi.

• T›kay›c› uyku apnesi sendromuna neden
olan, boyutu ne olursa olsun hipertrofi.

Genellikle adenoid vejetasyon ile birlikte ol-
du¤undan semptomlar benzerdir. Ancak yeme
ve yutma zorlu¤u ile respiratuar obstrüksiyon
bulgular› daha belirgindir. Ayr›ca bu tip hastalar-
da obstrüktif sleep apne sendromu da daha s›k-
l›kla görülebilir. Tan› fizik muayene bulgular› ile
konur. Ancak obstrüktif tonsil hipertrofisi de-

mek için, hastan›n akut atak d›fl› bir zamanda
görülmesi, gerekirse belli aral›klarla izlenmesi ve
muayenenin uygun olarak yap›lmas› gereklidir.

Eriflkin bir hastada tek tarafl› tonsil hipertrofi-
sinde mutlaka malignite ekarte edilmelidir. Yine
palatin tonsil de dahil olmak üzere farengeal
lenfoid halkan›n h›zla büyümesi tüm lenfatik sis-
temi tutan bir hastal›¤›n bulgusu olabilir. Her
tonsil hipertrofisinde tonsillektomi düflünülme-
melidir. Yukar›da bahsedilen özellikleri olan, t›-
kay›c› uyku apnesi sendromuna neden olan ve-
ya malignite flüphesi olan olgularda tonsillekto-
mi endikasyonu vard›r. Genellikle adenoidekto-
mi ile birlikte uygulan›r.

Tonsillektomi ve adenoidektomi
kontrendikasyonlar›

Tonsillektomi ve adenoidektomi elektif flart-
larda yap›labilen bir operasyon olmas› nedeniy-
le mortalite ve morbiditeyi art›racak faktörler or-
tadan kald›r›l›ncaya kadar ameliyat›n yap›lma-
mas› önerilir. Bu faktörler aras›nda en önemli
olan kanama diyatezleridir. Genel olarak kana-
ma diyatezi mevcudiyeti adenoidektomi ve ton-
sillektomi için kesin kontrendikasyondur. Da-
mak yar›¤› mevcudiyetinde postoperatif ve lofa-
rengial yetmezlik geliflebildi¤inden kontrendi-
kasyonlardan birisidir. Submukozal damak ya-
r›klar› ve palatal hipotoni preoperatif muayene
s›ras›nda özellikle dikkat edilmezse gözden ka-
çabilir. Ayr›ca poliomyelit epidemileri s›ras›nda
ameliyattan kaç›nmak gerekir.

Tonsillektomi ve adenoidektomi
teknikleri

Gerek tonsillektomi ve gerek adenoidektomi
için genel anestezi tercih edilmelidir. Ancak ton-
sillektomi eriflkinlerde ülkemizde de halen ol-
dukça s›k uyguland›¤› gibi ameliyathanede ya-
p›lmak kofluluyla lokal infiltrasyon anestezisi ile
yap›labilir.

Genel anestezi ile tonsillektomi ve adeno-
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idektomi Roze pozisyonunda yap›l›r. Ameliyata
adenoidektomi ile bafllan›r. Adenoidektomide
küretler veya adenotomlar kullan›labilir. Adeno-
idektomi ilk yap›l›rsa tonsillektomi süresince na-
zofarinkste hemostaz sa¤lan›r. Daha sonra tonsil-
lektomiye geçilir. Tonsillektomide disseksiyon,
koterle disseksiyon, lazer, sluder (giyotin) gibi
çeflitli teknikler ve araçlar kullan›labilmektedir.

Ameliyat s›ras›nda hemostaz›n sa¤lanmas›
için mukozaya sütur at›labilir, kement tekni¤i ve
koter kullan›labilir. Hemostaz›n sa¤lanmas› ile
ameliyat sonland›r›l›r.

Tonsillektomi ve adenoidektomi
komplikasyonlar›

Tonsillektomi ve adenoidektomi sonras›nda
görülebilecek komplikasyonlar oldukça genifl
bir spektruma sahiptir. Anestezi ve cerrahiye
ba¤l› olarak karfl›lafl›labilecek bu durumlar hak-
k›nda cerrah mutlaka bilgi sahibi olmal›d›r. Ka-
nama, bo¤az a¤r›s›, kulak a¤r›s›, atefl, disfaji,
odinofaji, dehidratasyon ve hipernazalite (ve lo-
farengeal yetmezlik) bu operasyon sonucu s›k
görülen baz› komplikasyonlard›r. Ayr›ca bulant›-
kusma, larengospasm, vagal stimulasyon, aritmi
gibi anesteziye ba¤l› komplikasyonlar görülebi-
lir. A¤›z açaca¤›n›n uygulanmas› s›ras›nda du-
daklar, difller ve temporomandibuler eklemde
veya cerrahi müdahaleye ba¤l› da uvula, yumu-
flak damak ve farenks mukozas›nda travma gö-
rülebilir. Postoperatif bakteriyemi, derin boyun
infeksiyonu, peritonsiller apse, tonsiller fossada
lokalize infeksiyon ve süpüratif otitis media gibi
infeksiyonlar geliflebilir. Aspirasyon, pnömoni

ve atelektaziler de nadiren geliflebilir. Adenoid
dokusu nazofarenksin posteriorunda vertebralar
üzerinden kürete edilirken superior kostrüktör
kas›n travmatize edilmesi çocuklarda boyunda
spazma ve a¤r›ya yol açabilirken nadiren de ol-
sa tortikollise sebep olabilir. Özellikle 5 yafl›n-
dan küçük çocuklarda cerrahi müdahale psiko-
lojik travmaya, buna ba¤l› olarak da postopera-
tif uyku problemlerine, davran›fl bozukluklar›na
ve depresyona yol açabilir. Cerrahi s›ras›nda
nervus glossofarengeusun lingual dal›n›n zede-
lenmesine ba¤l› tat almada bozukluk ve yak›n
anatomik komfluluk nedeniyle de karotid arter
hasarlanmas› da çok nadiren görülen kompli-
kasyonlardand›r.

Tonsillektomi ve adenoidektominin
immün sisteme etkisi

Tonsillektominin hücresel ve hümoral immün
sisteme de¤ifliklikler yapt›¤› gösterilmekle birlik-
te immün sistemin yetersizli¤iyle ilgili hastal›k-
larda art›fl gösterilememifltir.
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