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ÖZET
Tessier ve arkadaşlarınca 1967 yılında kraniofasiyal deformitelerin definitif düzeltiminin başlatılması ile modem rekonstrüktif plastik cerrahide büyük bir atılım gerçekleşmiş ve daha
sonrada çeşitli otorlerin katkılarıyla bu ilerleme sürdürülmüş
tür. Yine de kraniyofasiyal cerrahi özel teknik donanım ve bir
Çok değişik tıp branşlarından uzmanlardan oluşan bir ekip ge
rektirdiği için her plastik cerrahi kliniğinde uygulanmayan bir
cerrahi yöntemidir.
Ülkemizde de 1970 li yıllardan itibaren sayılı merkezlerde
kraniofasiyal cerrahi uygulanmaktadır. Son 8 aydır Ankara
Numune Hastanesi bünyesindeki kliniğimizde beyin cerrahi,
göz, çocuk, anestezi ve Hacettepe Üniversiteli Diş Hekimliği
Fakültesi Orthodonti klinikleriyle iş birliğine gidilerek krani
yofasiyal cerrahi uygulamaları başlatılmıştır. Olgu sayımızın
sınırlı olmasına rağmen bir devlet hastanesi bünyesinde yer
alan kiliniğimizde kraniofasiyal cerrahi uygulanabilmesi se
vindirici olmasının yanı sıra bu konuda çalışmayı planlayan
benzer klinikler içinde ümit verici bir gelişme olduğunu vurgu
lamak istiyoruzBu sunumuzda kraniyofasiyal cerrahi teknik kullanıp tedavi
ettiğimiz iki orbital hipertelorizm, bir oksisefali olmak üzere
toplam üç olgudan oluşan sıntrlı deneyimimiz bir ön rapor
olarak takdim edilmektedir.
Anahtar Kelime : Kraniofasiyal Cerrahi.

SUMMARY : OVR EXPERIENCES IN THE CARIOFACIALSURGERY
In 1967 Tessier and his coworkers have started to perform
operations for the defınitive cure o f îhe craniofacial deformities and therefore have started a new era in Plastic and Re contructive surgery. Aftenvards advancement in thisfield continued with the contrubition of other authors. Craniofacial
surgery needs special technical equipments also a teanı which
is created by a number o f specialists of different kinds ofmediçal branches, it is not possible to do these kind o f operations
in ali plastic surgery clinics.
Since I970's in a very few centers craniofacial surgery has
been performed in our country. In our clinic at Ankara Numu
ne Hospital, for the last 8 months craniofacial surgery is per
formed with the cooperation of the following departments: neurosurgery, ophtholmology, pediatry and anesthesiology. Also
the department o f orthodonty of Hacettepe University is assisting us in pre operative evaluations of the patients. Despite to
the fact that we have limited number of cases performed in a
State hospital which make us very happy, it can also give encouragement to the similar clinics who wishes to petform this
kind o f operations.
In this report, three craniofacial surgery cases are presented.
Two o f these patients presented with the problem of orbital
hypertelorbitisym and one o f them with oxycephaly.
Key Words : Craniofacial Surgery

Orbital duvarlar arasındaki mesafenin artması ile ta
nımlanabilir. Orbital hipertelorizm (O H) bir sendrom
olmayıp fasiyal ve kraniyal malformasyonlarla beraber
görülen fiziksel bir bulgudur(l). Farklı prenatal yarıklar,
kranial ve fasiyal yapıların prematüre sınositozu esas
olarak OH etkenleridir.
Interorbital mesafe (ÎOM) medial orbital duvarlar
arasındaki en dar mesafenin Ölçümü ile saptanır (2). Bu
mesafe her bir frontal kemiğin medial anular procesi ile
maksiller ve lakrimal kemiğin bileşkesidir. IMO'nm nor
mal değerleri; doğumda 15 mm, 12 yaşında 23 mm,
adültte ise 23-28 mmdir (3). OH de bu mesafenin artışı
3 tip şeklinde Tessier tarafından sınıflanmıştır. IOM:
Tip 1, 30-34 mm; Tip 2, 35-39; tip 3, 40 mm yada daha
fazla.
OH de temel patoloji etmoid sinuslarm horizontal
genişlemesidir(4).
1967 yılında Tessier ve arkadaşlarınca (5) OH’in de
finitif düzeltimi tanımlanmıştır. Tessierin operatif yakla

şımı iki evrelidir. İlk evrede bir dermal greft İle dura
güçlendirilmiştir. İkinci evrede orbital osteotomileri ta
kiben nazal septum ve kribriform düzlüğü kapsayan
santral bir segment rezeke edilmiştir.
Converse (4) 1970 yılında tek evreli bir prosedür ta
nımlamıştır. Tessier ile benzer osteotomiler içeren bu
yeni yöntemde kribriform düzlük ve olfaktör fonksiyon
lar korunmuştur.
Oksisefali ilk kez Virchow tarafından 1854 yılında
tanımlanmıştır. Temelde yassı arkaya yatmış bir alın ve
fronto-nazal açının yokluğu ile karekterizedir. Sıklıkla
supraorbital rimin retrüzyonuna bağlı bir exorbitizm
vardır. Esas olarak koronal sütürün fizyonundan sonra
görülür.
Tedavide bazı otörler frontal kemik ilerletmesini
uygulamışlardır(5). Marchac (6) temporal bölgede yapı
lan kemik z-plastilerin stabilizasyonu ile supraorbital
bara gereken açıyı sağlarken beraberinde frontoorbital
remodel için büyük kemik greftlerini transpoze etmiştir.

OLGU TAKDİMİ
1. OLGU : 10 yaşında bir erkek çocuğuydu. Klini
ğimize başvurusundan 2 yıl önce Ankara Numune Has
tanesi beyin cerrahi servisinde frontoetmoidal meningoensefalosel tanısı ile öpere edilmişti(Şekil 1).
Fizik inceleme Bulgulan: Saçlı derinin 1 cm arka
sında her İki preaurikular bölgeye ulaşan eski in sizyon
skan mevcuttu. Frontai bölgede daha önceki operasyona
bağlı yaklaşık 0,5 cm 3 adet depresif skar mevcuttu.
Glabellar bölgede 3x2 cm boyutlarında sert, inmobil
kitle vardı. Yine frontai bölgede skarlann altında palpa
edilebilen kemik defekti mevcuttu.
Ön-arka sefalografide IOM 36 mm olarak ölçüldü.
Kranial bilgisayarlı tomografide naza! ve frontai kemik
defekti saptandı.
Operatif Teknik : operasyon öncesi dönemde beyin
cerrahi, göz, çocuk, anestezi ve orthodonti bölümleriyle
hasta değerlendirildi. Preopetif dönemde bir spinal dren
lumbar subaraknoid alana yerleştirildi ve 60 cc Bos
drene edildi. Ayrıca santral venöz basınç kateteri, periferk venöz yol, arteriyal basınç kateteri idrar sondası ve
elektro kardio grafik moniterizasyon uygulandı.
Hipotansif genel anestezi ve endotrakeal entübasyonla operasyona başlandı. Eski frontai bar ve subsiîier
insizyonlar ile periorbita ve orbital yapılar subperiyostal
planda kaldırıldı. Bu diseksiyon sırasında supraorbital,
infraorbital sinirler ve nazolakrimal kanallar korundu.
Beyin cerrahi tarafından yapılan frontai kraniotomiyi ta
kiben periorbital ve orbital osteotomiler yapıldı. Daha
önce hastanın geçirdiği operasyona bağlı stabil bir
zemin bulunamadığı için frontai bar hazırlanamadı. Ge
nişlemiş interorbital mesafeden tek bir median segment
çıkarıldı. Mobİlİze edilen orbitalar orta hatta interosseos
tellerle tesbit edildi. Lateral osteotomi açıklıklarına sili
kon blok koyuldu. Medial ve lateral kanlus onaranım ta
kiben uygun yara kapatımı yapıldı.
Operasyon sonrası ilk 48 saat beyin cerrahi yoğun
bakımda kalan hasta daha sonra servise alındı ve 17.
günde daha sonra nazal rekostrüksiyon planlanarak ta
burcu edildi (şekil 3a). Operasyon sonrası IOM 25mm
idi. 8 aydır kontrolümüzde olan hastada herhangi bir
komplikasyona rastlamadık.
2. OLGU : 8 yaşında bir kız çocuğuydu 6 aylıkken
frontoetmoidal meningoensefalosel tanısı ile Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi beyin cerrahi servisinde öpere
edilmişti.
Fizik İnceleme Bulgulan : frontai saçlı deri sınırın
da 2 cm geride 0,5 cm genişliğinde eski bikoronal insizyon skan mevcuttu. Frontai kemikte, sağ kaş üzerinde
2x1 cm lîk kemik defekti palpe ediliyordu ve üzerinde
pulsasyon vardı. Nazal dorsumda 6x2, 5x3,5 cm boyut
larında bir kitle ile bununla ilişkili 2 adet 2x1,5x1 cm
boyutlarında kitle vardı. Kitle yumuşak kıvada, kırmı

zımsı renkteydi. Hastamızda aynca class 3 malokluzyon
vardı. Sağ gözün oftalmolojik incelemesinde optik sinir
atrofık olarak saptandı(şekil 2)
ön-arka sefalogramda IOM 33 mm idi. Bilgisayarlı
beyin tomografisinde os nazinin sağ lateralinde ve firontal kemikte defekt vardı. Burun üzerindeki kitle os nazi
nin lateralinden orbitaya girmekte ve sağ bulbus oküliyi
laterale itmekteydi.
Yukanda açıklanan teknikle öpere edilen hasta
erken postoperatif dönemi komplikasyons uz geçirdi.
Operasyon sonrası 14. günde taburcu edildi bu esnada
IOM 26 mm idi. 4 aydır kontrolümüzdeki hastada
komplikasyon gelişmedi.
3.
OLGU : 13 yaşında bir kız çocuğuydu. Anne ve
babası birinci dereceden akrabaydı. Doğumdan itibaren
yüz görünümü farklıymış. Ortaokula kadar eğitimine
devam etmiş, bu sırada dersleri iyiymiş.
Fizik inceleme Bulgulan : Yassı arkaya deprese
olmuş bir alın ile beraber frontonazal açı yoktu. Aynca
exorbitizim mevcuttu (fıg 3).
Oksisefalİ tanısıyla servise yatinlan hastanın figür
de sefalogramlan ve bügisayarlı beyin tomografisi gö
rülmektedir.
Operatif teknik : Yukanda açıklanan preoperatif ha
zırlıklar tamamlandıktan sonra bikoronal insizyonu taki
ben subperiostal düzeyde diseksiyon yapıldı, periost
frontai kemik,temporal fossa ve orbitanm superior par
çası üzerinden kaldırıldı, bunu takiben üst sının orbitanın 1 cm yukrısında olan alt sının frontonazal bileşke
nin hemen üzerinde bulunan ve lateralde bir kemik z
plastiye olanak verecek şekilde supraorbital bar hazır
landı. Beyin cerrahi tarafından barın üzerinden frontai
kemik kaldınldıktan sonra supra orbital bar serbestleşti
rilip kemik z plasti yapıldı ve yeterli frontonazal açı sağ
landı. Frontai kemik grefti hu yeni pozisyonda supraor
bital bara tesbit edilip frontai ilerletme sağlandı. Bu
ilerletme sonucu oluşan açıklık silikon blokla kapatıldı.
Operasyon sonrası ilk 24 saat içerisinde hastada meningial iritasyon bulgulan görülmesi üzerine, kültür alı
nıp, kloramfenikol 50 mg/kg, gentamisin 5 mg/kg, kristalize penisilin g 50 000 ü/kg başlandı, postoperatif 3.
günde bulgular geriledi ve alınan kültürde üreme olma
dı. 15, günde hasta taburcu edildi (fıg). Postoperatif
kontroller sırasında yerleştirilen silikon bloğun inferior
kenarının üzerindeki cilde bası yaptğı gözlendi ve lokal
anestezi altında bu kenar tıraşlandı.
TARTIŞMA
Kraniofasiyal cerrahi uygulamalannda ilk önce multidisipliner bir ekip organize edilmelidir(7,8). Bu tür
müdahalelerde intraoperatif dönemde oluşabilecek ciddi
kanamalar, hipotansiyon, okülokardiyak disritini gibi
problemlerin görülebileceği (9) bildirilmiştir. Biz olgu15

Fig 1 : (a) preoperatif görünüm. Alında daha Önce beyin cerrahi tarafından yapılan operasyona bağlı depresif skarlar ve glabellar bölge
de frontoetmoidal meningoensefalosele Jıağlı kitle mevcuttu, (b) Post operatif görünüm, (c) Intraoperatif frontal kraniotomiyı takiben
anterior kranial fossanm görünümü, (d) Preoperatif ant-post sefalogram (e) postoperatif ön-arka sefalogram.
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Fig 2 : (a) Preoperatif görünüm. Fronto etmoidal meningo ensefalosele bağlı glabellar kitle, maksillar hipoplazi class 3 maloklüzyon
dikkati çekmekteydi, (b:) Postoperatif görünüm.

lanmızda intraoperatıf moniterizasyona önem vererek
komplikasyonla karşılaşmadık.
OH cerrahi düzeltiminde tek başına extrakranial
yaklaşım uygulanabileceği gibi (10) intra ve extrakraııial yaklaşık beraber kullanılabilir. Ancak tek başına extrakranial yaklaş mı kribriform plate orbita tavanının 20
mm altında bir noktaya deprese ise uygulanamaz(l, 8).
Bu yüzden OH olgularımıza intra ve extra kraniyal yak
laşımları birlikte uyguladık. Tek devreli procedür sıra
sında orbital osteotomileri takiben bir santral segment
rezeke edilmiştir. Kribriform plate ve olfaktör fonksi
yonlar korunmuştur.
Tessier (1) orbitalann medial translokasyonlannda
stabilite sağlayacak bir eleman olarak beyin cerrahinin
kraniotomi çizgisine paralel uzanan ve orbita tavanının
1 cm yukarısından başlayıp bir frontal bar tanımlamış
tır. Bizim orbital hipertelorbitizim olgularımızda ise
daha önceki operasyon yüzünden frontal ban oturtacak
stabil bir zemin olmadığı için frontal bar kullanüamamıştır. Bu yüzden frontoetmoidal meningoensefalosellere beyin cerrahisi tarafından uygulanacak müdahalelerin
plastik cerrahın OH düzeltimi ile birleşmesi gerektiğini
düşünüyoruz.
Oksisefali deformitesinin düzeltilmesinde Manchaz
(7) tarafından tanımlanan supraorbital bar ve temporal
bölgede yapılan kemik z plasti ile frontonazal açı sağ
landı. Frontal kemik grefti bu yeni pozisyona ilerletilip
oluşan defekt silikon blok ile onanlmıştır.
Frontal defeklerin kemik greftleri ile kapatılması
farkh derecelerde resorpsiyon, donör saha komplikas
yonları, alıcı sahada düzensiz görünüm gibi sonuçlar
doğurabilir(l2). Silikon blokla kraniyofasiyal defeküerin onanmımn iyi bir kontur sağlama, kolayca şekil

verme gibi avantajlannm yanı sıra donör saha sorunları
ile karşılaşmadan steril yaralarda normal yara iyileşme
sine etki etmediği gösterilmiştir(13).
OH nedeniyle öpere edilen çocuklarda lateral osteotomi açıklıklarına koyulan kemik greflerinin resorpsiyonun bu bölgede enfeksiyonla beraber olabileceği, intra
orbital apse gözlenebileceği McCarty ve arkadaşlarınca
gözlenmiştir.
Aynca OH için öpere edilen çocuklarda operasyon
sonrası oluşabilecek relapsı (15) önlemek için stabil bir
desteğe ihtiyaç duyduk ve lateral osteotomi defeklerinde silikon blok kullandık.
Bu hastalar operasyon sonrası 3-8 ay arasında deği
şen bir periyot süresince takib edilmektedir. OH tanısı
ile öpere edilen çocuklarda silikon bloklara bağlı her
hangi bir sorunla karşılaşmadık. Oksisefali deformitesi
nedeniyle öpere ettiğimiz olgumuzda postop-1. ayda
bloğun alt kenarının üzerindeki cilde bası yaptığını sap
tayıp tıraşladık.
Mulliken (15) OH için öpere edilen 19 hastanın 16
smda nazal kontur için kullanılan kemik greftlerinin
postoperatif dönemde resorbe olduğunu belirtmiştir.
Bizde OH olgularında nazal kontur onanınım sonra yap
mak üzere planladık.
Kraniyofasiyal operasyonlarda ve operasyon sonra
sı dönemde pek çok komplikasyonla karşılaşılabilir
(8,9, 16,17, 18). Bizim olgularımızın birinde erken pos
toperatif dönemde meningial iritasyon bulgulan gözlen
di ve bulgular 3 günden itibaren gerileyerek kayboldu.
Diğer bir olgumuzdada frontal kemikte küçük bir de fek*!
gelişti. Bunların dışında olgulanmızda operasyon sıra
smda ve sonrasında başka bir problem ile karşılaşılma
dı.
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Fig (3): (a) Preoperatif lateral görünüm. Arkaya yatmış bir alın, frontonazal açının yokluğu dikkat çekici (b) Preoperatif önden görü
nüm, exorbitizim mevcut, (c) Intraoperatif repozisyon, ilerletme sağlamp kranial çatı kapatılmış, (d) Postoperatif lateral görünümde
alın ilerletilmiş, frontonazal açı sağlanmış (e) Postoperatif önden görünümde esorbitizim düzeltilmiş.
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SONUÇ
Ankara Numune Hastanesi bünyesindeki kliniği
mizde son 8 aydır kraniyofasiyal cerrahi uygulamaları
başlatılmıştır. Sınırlı olgu sayımıza rağmen ilerisi için
ümit verici sonuçlar alınmıştır.
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