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Değişik derecelerde sııbtGtal «ful!-thickness» burun defekti olan hastaların rekons- 
trüksiyonunda değişik teknikler * gözden geçirilmiştir. 3 -kadın, 4 erkek 7- olgu sunulmuş-
tur. Olgulara.3- nazolabiyal, 1 madiyan alın ve 3 saçlı deri flebi uygulanmış, komplikasyon 
gözlenmemiştir. Rekonstrüktif sonuçlar çok İyi vs kozmetik sonuçlar memnuniyet vericidir.

G İ R  İ Ş  :

Yüzde1 en çıkıntılı organ olan burtın, travmaya daima açıktır. Deri kan-
serleri de bu organı sıklıkla tutar. ' -

Cerrah küçük bir "doku kaybı alanından bunum .. total kaybına kadar 
değişik ..durumlarla karşı karşıya kalabilir. Doku kaybının ve şekil bozukluğu-
mun derecesi, onarım için kullanılacak doku tipini ve ölçüsünü tayin eder, 
Yeterli bir rekonstruksiyon için seçeneklerin tümü düşünülmeli ve .sonuçta 
verici alanda minimal bir defo r m ite bırakacak uygun yönteme varılmalıdır.

Burun proksimalinde deri örtüsü serbestçe" uzanırken; distalde kalın-
laşmış, fikse_ve sebasöz glandiarı taşıyap. bir deri örtüsü vardır. ,Bu durum 
onarım yöntemlerini; de etkiler. i:

!-Onarım için en ideal kaynak yakın dokulardın Yüzeyelden başlayıp  ̂ de-
rin doku kayıplarına doğru: 1 1
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—  İnce ka im lik li deri grefleri,

—  Tam ka im lik li deri grefleri,

—  B ile ş ik  doku grefleri (cornposite) uygulanır.

Defektin n ite liğ ine göre ise en s ık lık la  deri f'ep lerlne başvurulur. B un la r;

—  Lokal,

—  Bölgesel,

— ■ Uzak flep lerd ir.

M ilattan önce 600 y ılla rından kalma yazıl! kayıtlarda H int yöntem i diye 
bilinen yöntem, cinayet ve tecavüz gibi suçlarda ceza olarak uygulanm ış, 
burun am putasyonlannm  onanm ında ku llan ılm ış, günümüze kadar ge lm iş-
t ir^ , 6). Brance ve Tagliocozzi'n in  15 ve 16. asırda burun def&ktlerini yine 
flep yöntemi ile onard ık ların ı biSiyoruz(Ş).

Günüm üzde defektin tip ine göre değişik flep le r uygulanmaktadır.

Bunlar :

—  Defekte komşu olan küçük flepler,

—  Nazolabival yanak flepleri,

—  Ada flep leri,

—  A lin i flep leri,

—  Uzak flep lerd ir. ■

GEREÇ  ve YÖNTEM ' . ' V

■ —  Son İki yıl içiride k lin iğ im ize 7 olgu başvurmuştur. :

—  Bunlardan 3  ü kadm, 4 ü erkekti,

— - Toplam  7 olgumuzdan 6 s:nda travma, T in d e  tüm ör sebebiyle de- 
' fekt■'oluşmuştu.

—  O lgu larım ızda yaş dağ ılım ı:

10 - 20 yaş ....... ...... 1
21 ■- 30 » ....... ......; 2
31 ■- 40 » ....... ...... 2
41 -50 » ....... .......  0
51 ■ 60 » ....... : ...... 2

— Olgularda rekonstrüksiyon amacına; yönelik yöntemlerden. 3.;ü uygu-
landı : , ■ - ■ ■ ■■■■:■
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, Nazolabiyal flep ...............  3
. Mediyal alın flebi ........... 1
. "Scalping”  flep ............  3

—- Bir olgumuz travma sonrası hemen başvurmuş, geçici olarak ser-
best, ince deri grefi ile kapatılmış, 6 ay sonra rekonstrüksiyon yapılmıştır.

—  1 olgu 2 yıl, 1 olgu 4 yıl, diğerleri 5 yılı aşan sürelerde kliniğimize 
başvururken, 1 olgumuz 2 ay gibi kısa bir sürede tedaviye getirildi.

— ' Olgularımızdan 3 ü bize gelmeden önce birden fazla cerrahi girişim 
geçirmişlerdi.

—  Yaralanmanın tipine ve hastanın yaşına göre 3 olguda nazolabiyal 
flep, (Şekil : 1,2,3) 1 olguda mediyal flep, 3 olguda ise “ Scalping” flep uy-
gulanmıştır (Şekil : 4,5,6,7,8).

—  1 olguda kıkırdak çatı ile distal uç şekillendirilmiş, bu iş için kulak 
kıkırdağı seçilmiştir.

—  Olguların 5 inde lokal flep ve bölgesel flep astar katı paylaşırken, 
2 olguda hem astar, hem de örtü sağlanmıştır. Bileşik doku (composite) flebi 
kullanılmamıştır.

Şekil 1 : Burnun alt yarısı kesici aletle ampüte edilmiş, iki ameliyat geçirmiş 
ve son ameliyattan 4 ay sonra başvurmuş hastanın görünümü.
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Şekil 2 : Bilateral nazolabiyal flepîer ko- Şekil 3 : Aynı hastanın ameliyat sonrası 
lümella ve burun rekonstrüksiyonu yapıl- yandan görünümü, 
mış hastanın önden görünümü.

Şekil 4 -5  : Kesici aletle oluşmuş'subtotal burun defektli hastanın önden 
ve yandan görünümü: .





TARTIŞMA

Burun defektlerinin onarımmda en ideal kaynak yakın dokulardır. Bu* 
run çatısındaki yapıların kaybı ve şekli bozukluğu, seçilecek ameliyat türünü 
yönlendirecektir. '

Olgularda total burun kaybı çok enderdir. Subtotal doku kayıplarına 
ise sıklıkla rastlanabilir.

Onarım dış örtü, astar, destek çatı olarak üç planda düşünülmelidir,

Rekonstrüksiyonun zamanlaması ise büyük önem Taşımaktadır. Uygun 
zamanın seçimi alınacak sonucu geniş ölçüde etkiler.

■ Acil onarım ancak kesik ve temiz yaralarda uygulanmalıdır. Isırıklar, 
ezik yaralar, tümörler ve kombine ağır yaralanmalarda Tse geç onarimla dyi 
sonuç alınır. .... .

Zamanlamayı etkileyen faktörler sırasıyla yaranın niteliği; neoplastik 
kalıntı şüphesi (1), hastanın yaşı, onarım için doku olanağı ve diğer fak-
törlerdir. "" ı i - ........  ı

^ Onarım yönteminin seçimi defektin tipine, büyüklüğüne ve, derinliğine 
bağlıdır. îJ' T . . .

, —• Proksiçnal bölgenin büyük olmayan doku defektleri lokal fleplerle ka-
patılabilir (2,5,7).

— ■ Alt bölüm defektlerinde ise defekt küçük bile olsa doğrudan kapa-
mak şekil bozukluğu yaratacaktır.

—  Doku kaybı sınırlı ve derin olmayan defektlerde kulak arkası ve sup- 
raklaviküler alandan kaldırılacak tam kaimlikli deri grefi yüz güldürücü 
sonuçlar verecektir.

Daha geniş ve derin defektlerin onarımmda ise iyi bir estetik sonuç 
için çeşitli flepler düşünülmelidir. Kemiği açıkta bırakmış bir doku kaybı 
alanı mutlaka flep onarımını gerektirir. r:. TT, s..' i 1-;.1

Burun iç astarını ve çatısını etkileyen doku kaybı hallerinde durum çok 
daha komplike olup kontur da bozulacaktır. : ; ,;c;

Burun rekonstrüksiyonunda alın flepleri sıklıkla başvurulan ve iyi so-
nuç veren fleplerdir. Hazırlanış şekillerine göre bu flepler: ;

—• Mediyan, ■■ *'
--— Orblİk,  ̂ ■ g..̂ , ■
—  Çıkan - inen (up and down) , /  ,j /  :0 .v
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—  Horizontal supra - orbital,
—  Orak,
— ■ Horizontal,
—  “ Scalping” fleplerdir.

Alın fleplerinin avantajları :

—■ Renk benzerliği,
—  Yapı benzerliği,
—■ Kan akımından zengin oluşu,
—  Hastaya rahatsızlık vermeyişidir.

Dezavantajı ise sadece alında nedbe oluşumudur. Nedbe değişik yön-
temlerle önlenebilir:

—  Median flep, Ölçümü 5 cm. nin altında ise doğrudan kapama ola-
nağı vardır.

—  Defekt alnın yan bölümüne yerleştirilerek görüntü maskelenebilir ve-
ya azaltılabilir.

—  Kulak arkası veya supraklaviküler alandan alınan tam kalınlıklı deri 
grefi ile benzer doku uyuşması sağlanabilir.

—  Frontal kası korumak mimik hareketleri ve ifadeyi devam ettirir.

Subtotal büyük kayıplarda “ Scalping”  flep değerli ve en güvenilir bir 
yöntemdir(3) :

—  Kraniumdan uygun uzuniuk elde edilinceye kadar ilerlenerek doku 
gevşet ilebilir. Böylece kolumella da şekillendirilebilir.

—-Insizyonun büyük çoğunluğu saçlı deri içinde kaldığından hedbenin 
büyük bölümü saklanmış olacaktır.

—  Kadın hastalarda alnın yan yüzündeki deri grefli alan, uygun saç 
stili ile örtülebilir.

—  Flep çok değişik durumlarda bile kendi üstüne bükülerek ve tüp ya-
pılarak açık alan azaltılabilmektedir.

—  Dar alınlı hastalarda, alından kaldırılacak bölümün yönünde değişik-
likler yapılarak sonuç almak mümkündür.

—■ İki ayrı seansta bilateral flep kullanma olanağı vardır.

Nazolabiyal ve yanak ilerletme flepleri sadece yaşlı insanlarda kullanı-
labilir. Gençlerde kullanılmamalıdır(2, 8).
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S U M M A R Y

Reconstruction of the Nasal Defects and Evaluation of Various Surgical Methods

Different techniques were discussed in reconstruction of the various subtotal fu ll- 
thickness nasa! defects and 7 cases (3 females, 4 males) were presented.

3 naso-labial, 1 median forehead and 3 scalping fiaps vvere performed and there 
vvere no compMcations in the post-operative periods. Reconstructive resuits vvere excellent 
and cosmetic resuits vvere satisfactory.
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