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Ö Z E T

Parotis bezi kanalının kesilme ve yaralanmaları salyanın yanaktan dışarı ak
masına neden olur ki bu duruma Stenon kanalı fistülleri adı verilir. Bu gibi olgular
da çeşitli cerrahi teknikler ileri sürülmüş ve uygulanmıştır.
Uyguladığımız cerrahi teknik şu biçimde özetlenebilir : Fistül yeri avîye edilir
oval biçimdeki deri ile birlikte çıkarılır. Daha sonra Mayo iğnesine geçirilen 1 mm
çapındaki lastik kateter eksize edilen yara yerinden sökülür ağız mukozasında Ste
non kanalının açıldığı yerden çıkarılır. Dışarda kalan diğer uç aynı biçimde geçiri
lerek ilk uçtan 1-2 mm uzaklıktan çıkarılır, bu iki lastik uç düğümlenerek bağlanır,
derideki yara dikilir. Böyiece ameliyattan sonraki birkaç gün içinde tü'krüz ağız içi
ne akmaya başlar.
Bu yöntemi 4 hastamızda başarı ile uyguladık ve ender görülen bu fistüllerdö
tedavi yöntemimizi yayınlamaya karar verdik.

Gİ Rİ Ş

Fransızların Stenon, Anglosaksonların Stensen kanalı adını ver
dikleri parotis bezinin salgısını ağıza akıtan kanal bizde daha çok
Stenon kanalı adı iie anılır.

{* ) Ankara Ün. Tıp Fak. K.B.B. Kİ. Öğretim Görevlisi Prof. Dr.

Bu kanalın duvarı kalın olup, beyazımtrak renktedir, uzunluğu 4
cm kadardır ve çapı 3 mm dir. Bu kanal Parotîs bezinden üst ve alt
olmak üzere iki kol halinde doğar. Bez içinde kolieteral dallar 6-14
kanal olarak ilerler, bezin 1/3 üst kısmı İle 2/3 alt kısmının birleş
tiği yerden bezi terk ederler. Genellikle kanalın yüzdeki yerleşimi,
tragusla, üst dudak ortasına çizilen taslak çizgi doğrultusunda öne
doğru ilerler (Şekil 1). Bu sırada masseter kasın üzerinde, zigoma alt

Şekil 1 : Stenon kanalı doğrultusunu belirten çizgisel görünüm (Convers'ten).

kenarından 1,6 cm aşağıda bulunur. Masseter ön kenarına gelince
onu dolanır. Bu sırada kasın hemen arkasında bulunan bicha yağ
kümesinin ön kenarını da geçerek buksinator kası ve mukozayı da
delerek, ağız köşesinin 3,5 cm arkasında aşağı yukarı 2. üst büyük
azı diş düzeyinde flüt ağzı biçiminde bir uçlanma ile yanak muko
zasından ağız içine açılır. Ağıza açıldığı yerde bir sfinkter olmasına
karşın kanal buradan kolayca katerize edilir (3).

ETYOLOJİ

Bu biçimde anatomisini belirttiğimiz stenon kanalı, yanağın ar
ka bölgesini içeren ezik, kesik, parçalanma1, yaralanma veya bu böl
gede bulunan patolojik proçeslerin cerrahi girişimleri sırasında, en
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der olarak da bu bölgede oturan stenon kanalı taşlarının infeksiyonları ve süpürasyoniarı sonucu kanalın delindiği hallerde, parotis sal
gısı ağız yerme yanak gerisinde deriden akabilir ki bu duruma ste
non kanalı tükrük fistülü adı verilir. Klinik muayenede akut olgular
da yaranın bir bölgesinden parlak bir sıvının sızdığı, yaralıya limon
yalatılınca ya da yemek yeme sırasında bu akıntının çok arttığı gö
rülür. Eski olgularda da skatris ortasında bir fistül deliğinin bulun
duğu ve özellikle yemek yeme sırasında bu delikten bol tükrük gel
diği saptanır. Bu sırada stenon kanalının ağızı muayene edilirse ku
ru olduğu ve buradan tükrük gelmediği görülür.
Bu yolla oluşan tükrük fistülleri hasta için çok can sıkıcı olmak
tadır. Şayet fistül ufak ve zaman zaman kapanıyorsa, bu durumda
deri altında biriken tükrük orada parotis bezine doğru sosis biçi
minde deride bir kabarıklık yapar, kısa zamanda fistül yeri yeniden
açılarak tükrük akmaya başlar ve şişlik kaybolur (3),
Travmatik yaralanmalarda kanalın hemen üstünden giden fasyal
sinirin bukal ve zigomatik dallarının da yaralanabileceği akıldan çı
karılmamalıdır.
Yaranın ilk incelenmesi sırasında çok kere stenon kanalının ke
sildiği fark edilir, edilemeyen olgularda dikiş yerinden bol tükrüğün
akmasıyla olay kolayca anlaşılır (Şekil 2).

TEDAVİ

Bu gibi olgularda kullanılan en geçerli yöntem, 2-3 mm çapın
daki bir polietilen tüpün kanal ağzından sokulmasıdır. Bazı yazarlar
bu deliğin güç görülmesi durumunda bu böige mukozasına metilen
mavisi sürmeyi önerirler. Böylece maviye boyanan mukoza ortasın
da delik yeri daha koyu olarak görülür. Fakat çok defa buna gerek
kalmadan polietilen tüp kanal ağzına kolaylıkla sokulur ve yara için
den çıkarılır. Bu sırada yara temizliği yapılır ve kesilmiş kanalın parotise giden ucu bulunarak elverdiği oranda disseke edilir ve polieti
len sondanın yara içinden çıkan ucu kanala sokulur (Şekil 3).
Bundan sonra tüpün üzerindeki kanal uçları birbirlerine yaklaş
tırılarak dikilir, deri yarası dikilerek kapatılır. Ağız içindeki polietilen
tüpün fazla kısmı kesilir ve mukozaya ipek dikişle tespit edilir. Has
tanın yüzüne basınçlı bir pansuman uygulanır '5-7 gün sonra ağız
içindeki tespit iplikleri kesilerek polietilen tüp çıkarılır. Böylece ka
nalın iyileşmesi sağlanır (2).
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Şekil 3
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Polietilen sondanın tükrük kanalına sokulmasını gösterir çizgisel görünüm (Convers'ten).

İlk ameliyatın başarısız olduğu ya da ameliyatın hasta tarafın
dan kabul edilmediği durumlarda, stenon kanalı fistülü hastayı ra
hatsız eden bir durum halini alır. Bu gibi olgularda değişik ameliyat
lar önerilmiş ve uygulanmıştır.
Bunlardan birisi, parotis bezinin salgısını kesmektir ki bunun için
kanalın proksimal ucu bağlanır, böylece bezde bir atrofi oluşturu
lur. Claud Bernard, atiarda bu biçimde kanalı bağlamakla bezde at
rofi elde ettiğini bildirmiştir. Bu yöntem bazı yazarlar tarafından in
sanlara da uygulanmıştır. Bizce, bu durumlarda amaç bezin fonksi
yonunu koruyarak deriye akan tükrüğün ağız içine akıtılması olma
lıdır.
Malgaigne, bunun için bir ipek ipliğin iki ucunu fistül yerinden
geçirilerek mukozada birbirine bağlamaktadır ki böylece iplik ara
sından tükrüğün ağız içine akmasını sağlamaktadır.
Bir diğer uygulamada, fistül etrafında O1,5 -1 cm çapında deri ile
birlikte proksimal parça avive edilerek bu deri parçası mukozaya
doğru döndürülür ve deri mukoza yarasına dikilerek fistül içeri ak
tarılmış olur. İdeal gibi görünen bu yöntem her olguda uygulanama
dığı gibi bazan başarılı da olamaz. Sonuç olarak, mukozaya yapı
lan bir insizyonla mukoza yara kenarları fistül yerine doğru çekile
rek dikilir. Mukozada oluşturulan bu girinti tükrüğün içeri akmasını
sağlar (4),
UYGULADIĞIMIZ YENİ YÖNTEM

Bütün bunları gözönünde tutarak, kullandığımız bu yeni yönte
mi kronik stenon kanalı fistüliü 4 hastaya uyguladık ve hepsinde de
başarılı sonuçlar aldık. Pek sık görülmeyen bu fistüllerde, bu yön
temi tanımlayarak önermeyi uygun bulduk.
Yanak derisindeki fistül yeri avive edilerek, oval biçimde deri
İle birlikte çıkarılır {Şekil 4,5). Bundan sonra uzun eğri bir Mayo iğ
nesine 1 mm çapında bir lastik geçirilerek, eksize edilip çıkarılan
deri yarasından sokularak stenon kanal ağzı düzeyinde mukozadan
çıkarılır (Şekil 6, 7). Lastiğin ağız dışında kalan ucu tekrar Mayo iğ
nesine takılır dış yaradan batırılarak, mukozada lastiğin diğer ucu
nun delmiş olduğu yerin 1-2 mm yakınından çıkarılır ve iğne boşal
tılarak çekilir. Böylece derideki yara deliğinden (U) biçiminde geçe
rek iki ucu da mukozadan çıkmış olan lastik sıkıca düğümlenir (Şe
kil 8, 9), fazla uçlar kesilir. Deri yarası aviye edilerek dikilir ve sıkı
bir pansuman uygulanır (1), (Şekil 10,11,12).
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Sekil 4 : Fistül ağzında tükrük damlası görülmektedir.

Şekil 5 : Fistül ağzının diseke edilerek füziform deri parçası çıkarılışı.
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Şekil 8 : Lastik bandın diğer ucunun mukozadan çıkarılışı görülmektedir.

Şekil 9 : İki lastik ucun mukoza tarafına sıkıca bağlanması.
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Şekîi 10 : Deri yarasının dikilmesi.
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Şekil 12 : Uygulanan ameliyatm çizgisel görünümü.

Bir kaç gün sonra lastik band, aradaki yumuşak dokuyu nekroze ederek ağız içine düşer. Böyiece ağız içinde oluşan geniş fistül
yarası zamanla epitelize olarak bir iç fistül halini alır. Deri yarası
dikişleri bir hafta sonra alınarak hasta sağlığına kavuşur.

SUMMARY

(A Different Method in the Surgica! Treatment of Stensen's Duot
Fistulas)

Cuts and injuries of the parotid ducî may cause fiow out side
of the salivia from the cheek. This condition is named Stensen's
düet fistula. Such kind of cases different operation îechniques are
suggested and applied.
Our surgical technique is summarîzed as follovvs: The fistula in
the wound is dissected and oval shaped piece of skin is removed.
Then, 1 mm rubber catheter is inserted by means of Mayo needle
from the excision vvound to the ora! mucosa of the near Stensen's
duct opening. The same procedure is repeated with the other end
of the rubber catheter 1-2 mm away from the first end, than these
two are tied by ma'king a knot then the skin vvound is sutured. During the first few days foilovving the operation the saliva flovvs in
to the mouth.
We have performed this different technique in our four patients
successfully and decided to report this method of treatment for the
se uncommon fistulas.
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ALT ÇENE YARISI DEFEKTLERİNİN SERBEST İKİNCİ
KOT GREFTİ AKTARIMI İLE ONARIMI
(Ön Çalışma) (*)

Dr. Erdem YORMUK (**)

Dr. Cemal AYTEMİZ (***)

Dr. Lütfü BAŞ (****)

Ö Z E T

Anatomik biçim olarak, 2. kot mandibula yarısına çok benzemektedir. Bu ne
denle biz, yavaş gelişimli mandibula tümörü bulunan iki olıguda tümörün çıkarılma
sından sonra gelişen mandibular defektin onanırımda serbest 2. kot aktarımını kul
landık,.
Her iıki olguda da ameloblastoma tanısı ile hemîmandibulektoımi uygulanmış
olup, ilk tedaviden 6 ay ve 7 yıl sonra hastalar rekonstrüksiyon için hastaneye ya
tırılmıştır. Sulbmandibular insizyon kullanılarak masseter kas, parotis bezi fasyal si
nir dalları korunarak klîvaj planı ortaya konmuştur. R.amus mandibulanın çıkarılma
sı nedeniyle masseter ve piterogoid irttern kasları birbirlerine yapışmış olduğundan,
kcsta gretinin yerleştirifımesi için bu iki kas birbirinden özenle ayrılmıştır.
Alıcı bölgenin hazırlanmasından sonra, hemimandibulektomi uygulanmış taraf
taki 2. kot bütünü iie çıkarıldı, deikompakte edilmiş sağlam taraftaki mandibula
yarısına serkülajla bağlandı. Altı hafta întraora! bimaksiller tespit uygulanarak ke
mikleşme garantiye alınmaya çalışıldı". Her iki olgudan da aldığımız sonuçlar iyi
olup, 4 y ıllık 1klinik ve radyolojik kontroller normal bulundu.

(* ) Üçüncü Ulusal Kanser Kongresinde (2-5 Nisan 1979 Mersin] tebliğ
miştir.
■(**) Kasımpaşa Deniz Has. Plastik ve Rekonstr. Cerr. Kİ. Doçenti, Tbp. Kd.
( * * * ) Gülhane As. Tıp Akd. Tıp Fa'k. 'Plastik ve Rekonstr. Cerr. Kİ. Direktörü
Doç. Alb.
( * * * * ) Gülhane As. Tıp Akd. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstr. Cerr. Kİ. Uzmanı

edil
Bnb.
Tbp.
Tbp.

Bnb.
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Gİ Rİ Ş

Tümör cerrahisi ile uğraşan her cerrah, bedenin hangi yöresin
de olursa olsun, tümör çıkarımından sonra oluşacak defektierîn ona
rım problemi ile karşı karşıyadır. Hele tümör çıkarma uğraşısı baş
boyun gibi görünümü etkileyen ve fonksiyon kayıplarına yol açacak
yörede ise, onarım cerrahisi bir kez daha düşündürücü ve güçlük
lerle dolu hale gelecektir. Ayrıca çıkarılan tümörün yüzde bırakaca
ğı defetk bedelini hasta üzerinde yaratacağı psikolojik çöküntülerle
ödeyecektir. İşte hemimandibulektomilerden sonra oluşacak yüz si
metri bozukluğu ve çene fonksiyon kayıplarının onarım güçlüğü de
buradan kaynaklanmaktadır. Bu konuyla uğraşan bilim dalının ilk
sözcüğünü oluşturan plastik deyiminin anlam ve kavramının çok iyi
bilinmesi gerekir. Plastik eski Yunancada işlemek, düzeltmek, bi
çim vermek, geliştirmek, bir sanat yapıtı oluşturmak, kalıp yapmak,
biçim değiştirmek ve onararak değiştirmek anlamlarına gelen fiil
lerden kaynaklanmıştır, Bu nedenle, bir tarafta hasta yaşamım zor
layan tümör, diğer tarafta tümör çıkarıldıktan sonra oluşacak görü
nüm ve fonksiyon bozukluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.
Akıllı bir plastik cerrah bu dengeyi kafasında kurarak cerrahi pla
nını ona göre yapmalıdır. Şüphesizki bu dengede hasta yaşamını
rorlayan tümörün çıkarılması birinci planda tutulmalıdır.
Alt çene yarısının kaybına yol açan tümörün cerrahi yolla çıka
rılmasından sonra, yitirilen çene fonksiyonlarım yerine getirmede ve
yüz simetrisinin sağlanmasında ne yapabiliriz sorusunu en iyi bi
çimde yanıtlamak için yıllardır homojen, otojen kaynaklı çeşitli ke
mik greftleri ya da allopiastik implantlar kullanılmış ve halâ da kul
lanılmaktadır.
Convers'in bildirdiğine göre alt çene defektlerinin onarımında
kaburga grefti kullanımı ilk olarak MACEWN (1912) yılında gerçek
leştirilmiştir, daha sonraları kaburga greftleri özellikle kranial defektlerin onarımında kullanılmıştır (1).
GLIES ve MILLARD (1957) ait çene defektlerinin onarımında, iç
yüzde yaş ağaç kırıkları oluşturularak uygun biçim verilen ka
burga greftleri uygulamışlar fakat bu yöntemin başarı derecesini bil
dirmemişlerdir (2). Daha sonraları kaburga greftleri bir çok yazar ta
rafından çeşitli biçimlerde uygulanmıştır (3, 4).
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Alt çenenin pcırsiyel kemik ve yumuşak doku kayıplarında, mikrocerrahi yöntemi ile deri, kas, kaburga komposit greîtleri, interkostal ven ve arteri fasyai ven ve arterle anastamoze edilerek kullanıl
mıştır (5, 6).
Hemimandibulektomi uygulanmış hastalarda alt çene yarısını
onarmak için genellikle iliak kemikten alınan otojen kemik greftleri
ya da alloplastik ve metal protezler kullanılmıştır (1, 7, 8, 9).
Yaptığımız kaynak taramalarında hemimândibulektomilerden
sonra ait çene yarısının onanımı için 2. kaburganın serbest greft ha
linde bütünüyle kullanıldığı konusunda bîr yayına rastlayamadık. Bu
gibi olgularda 2. kaburgayı kullanmayı planladık.
GEREÇ VE YÖNTEM

Çeşitli patolojiler sonucu çıkarılan ait çene yarısının hem fonk
siyon hem de görünüm açısından yeterli olarak onanırımın yarattığı
güçlükler bizi bu konuda yeni otojen kaynak aramaya itti. İskelet sis
teminde mandibula yarısına benzer bir kemik ararken karşımıza 2.
kaburga çıktı.
İkinci kaburga, yeterli uzunlukta, dıştan içe basık yay biçimin
de kuvvetli yassı bir kemiktir (Şekil 1),

Şekil 1 : İkinci kafourgamn anatomik görünümü izlenmektedir.
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İkinci kaburga açıklığı içe bakan bir konkavlık gösterir, bu kon
kavlık omurgadan sternuma doğru 3 doğrultu değişimi ile oluşur. Ön
ce dış-yana ve aşağıya sonra öne ve aşağıya, daha sonra da aşa
ğıya iç-yana yönelir. Yine bu kaburganın kendine özgü bir özelliği
de ne 1. kaburga gibi yatay ne de diğerleri gibi dikey olmamasıdır.
İkinci kaburga, mandibula yarısı ile karşılaştırıldığında, yukarıdan
aşağıya, arkadan öne, dıştan içe doğru olan aşılanmalar birbirleri
ne çok ykın değerler göstermektedir (Şekil 2).

Şekil 2 : Mandibula yansı ve 2. kaburga açılanmalarının kıyasalmalı görünüşü.

Bu çok yakın anatomik benzerlik nedeni ile alt çene yarısı dedektlerin onarımında aynı taraftaki 2. kaburgayı serbest greft olarak
iki olguda kullanmayı denedik.
Olgularımızdan ilki 7 yıl önce ameloblastoma tanısı ile sağ ait
çene yarısı çıkarılmış 21 yaşında bir erkek hasta, İkincisi ise yine
ameloblastoma nedeniyle sol hemimandibulektomi uyguladığımız 20
yaşında bir diğer erkek hastadır (Şekil 3,4).
Kullandığımız yöntemde hastalar genel anastezi ile uyutulduk
tan sonra, daha önce ameliyat edilen tarat üste gelecek biçimde ya
tırılır. Böylece hem 2. kaburganın çıkarılması hem de alt çenenin
onarımı rahatlıkla yapılabilmektedir.
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Şekil 3 : (A.;B.) Tümör nedeni ife alt çene sol yarısını çıkardığımız hastada yüzde
asimetri, ağız açıldığı zaman alt çenenin 'belirgin olarak sola kayması gö
rülmektedir.

Önce alt çene rezeksiyonu uygulanmış tarafta submandîbular
deri keşişi kullanılarak 2. kaburganın yerleştirileceği yatak hazırla
nır. Daha önce yapılan ameliyata bağlı olarak masseter ile piterogoil intern kası birbirine yapışmıştır. Kaburga greftine yataklık ya
pacak bu bölge dikkatle ayrılmalıdır. Bu işlev sırasında parotis bezi
ve fasyal sinir dallarının korunmasına özen gösterilmelidir.
Alıcı yatak hazırlandıktan sonra sıra 2. kaburganın çıkarılması
na gelmektedir. Bunun için kürek kemiği arkasında açıklığı dışa ba
kan yarım ay biçiminde deri keşişi yapılır. Bu yolla 2. kaburga bü
tünlüğü korunarak çıkarılır. Ayrıca kemik birleşim yerini pekiştirme
de kullanılmak üzere 3> ya da 4 kaburgadan ek 8 cm lik bir parça
çıkarılır (Şekil 5).
Alıcı yatağa konulacak kaburga greftlerinin revaskülarizasyonla
yeterli olarak beslenmesini sağlamak amacı ile kaburgaların iç yüz
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Şekil 4 ; Aynı olgunun ilk amel iyottan sonraki radyolojik görünümü.

Şekil 5 : Sol 2. .kaburganın tamamı ve 3. kaburganın bîr parçasının çıkarılmış ha.
linin radyolojik görünümü.
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kompakîaları bir çok yerinden frezle delinir. Bu biçimde hazırlanan
2. kaburganın baş kısmı fossa artiküierise gelecek biçimde daha
önce hazırlanan alıcı yatağa yerleştirilir, İkinci kaburganın serbest
kalan ucu, mandibuianın sağlam kısım kompaktası kaldırıldıktan son
ra tel dikişle birbirine tutturulur. Birleşim bölgesi ek olarak çıkarılan
kaburganın "onlay" biçimde yerleştirilmesiyle pekiştirilir. Yumuşak
dokular ve deri dikildikten sonra hastaya 6 hafta süresince intraoral
bimaksiller tesbit gereci uygulanır (Şekil 6, 7),

Sekil 6 : (A.B.) ikinci kot aktarımı uygulanan hastanın yan rontgenolojik görünümü
ve hastanın ameliyattan sonraki yüz görünümü İzlenmektedir.
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Şekil 7 : (A.B.) 7 yıl önce sağ hemlmandibulektomi uygulanmış diğer bir hastada
2. kaburga aktanımından önce ve sonraki örr-arka radyolojik görünüm.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Çeşitli nedenlerle ait çene yarısı çıkarılmış hastaların çene fonk
siyonlarının sağlanması ve yüz simetrisinin oluşturulması için ge
nellikle iliak kemikten alınarak biçimlendirilen otojen kemik greftleri
kullanılmıştır (1,10,11,12,13). Parsiyel ait çene defetklerinde ise konvansiyonef ya da mikrocerrahi yöntemleriyle kaburga ya da iliak ke
mik greftleri uygulanmıştır (1, 3, 4, 5, 6, 7).
Bu uygulamaların dışında bazı yazarlar ise alt çene yarısını oluş
turmak üzere bir çok protezler hazırlıyarak kullanmışlardır (1, 8, 9).
Türkiye koşulları gözönünde tutulacak olursa; alloplastik ve metal
protezlerin çok pahalı oluşu ve yurt dışından getirtilebilme zorluk
ları, ayrıca ender de olsa protez ile kemik ve yumuşak doku uyuş
mazlıkları her olguda kullanabilme olanağını kısıtlamaktadır. İliak
kemikten çıkarılan kemiği biçimlendirmek için harcanan süre ve tam
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bir çerte konturunun elde edilememesi sakıncalar doğurmaktadır.
Halbuki kullandığımız yöntemle çıkarılan 2. kaburganın açılanma yö
nünden mandibula yarısına çok benzerlik göstermesi, sağlam bir ke
mik oluşu, biçim vermek için ek bir çabaya gereksinme olmaması
nedeniyle daha çabuk uygulanabilen bir cerrahi girişimdir. Altı haf
talık inmobiiizasyondan sonra yüz simetrisinin ve çene fonksiyonla
rının tama yakın olduğu saptanmıştır. Dört yıllık izleme olanağını
bulduğumuz her iki hastada da konulan kaburga greftlemin bütün
lüğünü koruduğu saptanmıştır.
Uygulanan yöntemin parasal sorun yaratmaması, cerrahi girişim
süresinin kısa olması, 4 yıllık izleme süresince konulan kaburgaların
bütünlüğünü korumuş olması, çok iyi yüz asimetrisi sağlaması bu
yöntemin geçerli olacağı kanısını doğurmuştur.

SUMMARY

Reconstıicttcn of Hemîmandibular Defect by Free 2nd R[b tSraft
Transplantation (Preliminary Report)

Anatomicaly the second rib resembles half of the mandible in
many ways. For this reson, in two cases we have used free 2nd rib
to reploce mondihular defect af ter removal of slow grovving mand ibular tumor.
In two cases hemimandibulectomy was done with diagnosıs of
ameloblastoma, they have been readmited to the hospital for recanstruction after 6 monhs and 7 years. Using submandibular incision, masseter m., parotid gland and branches of fasla! nerve were
preserved and clevage plane was exposed. Because of removal of
the ramus masseter and pyterogoir muscles were fused to each other so they were carefuly dissected from each other, in order to
replace costal graft.
After preparing the recipient area, 2 nd rib was remowed totaly
from the hemimandibulectomy side and it was wîre sutured to the
denuded compacted normal side on the mandible. Other rib sitick is
added like onlay graft at the junction of the body of the mandible
and 2 nd rib graft. For six weeks intraoral bimaxillar fixation was
done in örter to achive bone consalidation. We have obtained good
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resuits from both 2 cases, and for years clinical and radiological
follovv within normal limit.
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