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ÖZET
Son yıllarda kraniofasial cerrahide tabıda eksternadan alınan 
serbest kalvarium greftleri yaygın olarak kullanılmaya başlan
mıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Pistik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
anabilimdalında son 2 yıl içinde frontal, periorbital ve nazal 
bölgelerden alınan serbest kalvarial kemik greftleri uygulan
mış ve tatminkar sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelime ; Kemik grefti, periorbital, rekonstrüksiyon.

1982 yılında İlk kez Tessier(3) tarafından klinik uy
gulamaları bildirildikten sonra kalvarium kemik greftleri 
kraniofasial cerrahide giderek yaygın bir uygulama alanı 
bulunmuştur. (1-4) Kalvariumun kompakt yapısı ve natu- 
rcl eğimi nedeniyle, özellikle orbita çevresi ve frontal 
bölg deki kemik defektlerin rekonstrüksiyonunda kal
varial kemik greftleri çok uygun bir seçenek olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Bu bölgelerin rekonstrüksiyonunda 
genellikle bikoroner insizyon kullanıldığından ilave bir 
insizyonla kemik grefti alma sorunu da ortadan kalk
maktadır.

MATERYAL VE METOD
İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cer

rahi Anabilim Dalında son 2 yıl içinde travma nedeniyle 
frontal, periorbital ve nazal bölelerde kontur deformite- 
leri bulunan 4 hastaya tabula eksternadan alman kalvari
al kemik greftleri ile rekonstrüksiyon yapıldı.

TEKNİK: Tüm hastalarda bikoronal insizyon yo
luyla girişimle supraperiostal planda supraorbîtal kenara 
kadar gelindikten sonra subperiostal plana girildi ve or
bita tavanına ulaşıldı. Deformite ve kemik defekti olan 
kısımlar ortaya konuldu. İnfraorbital fraktür ve enoftal- 
mi mevcut olan olgularda subsilier insizyon da yapılarak 
orbita tabanı subperiostal planda diseke edilerek, orbita 
içi yumuşak doku yapışıklıkları serbestleştirildi.

Bikoroner insizyondan skalpm posteriora diseksiyo- 
nu ile posterior parietal bölgeye ulaşıldı Greft alınacak 
bölgede perikranium kesilerek flep şeklinde kaldırıldı. 
Alınacak greftın boyudan kranium üzerinde çizilerek iş-
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areüendi. Bu çizgilerin periferinden "tur" (drill) kullanıl
arak yaklaşık 3-4 mm. genişliğinde diploeye kadar çe
peçevre bir keşi yapıldı. B öylece osteotomun girmesine 
izin verecek bir alan açılmış oldu. Daha sonra greftin 
herbir yanından eğri osteotomlarla girilerek küçük vu
ruşlar yapmak suretiyle tabula ekstema ile tabula intema 
diploe hizasından birbirinden aynldı(Resim 1). Donör 
bölgeye kanama kontrolü için "bone vax" uygulandı.

OLGU 1 : 34 yaşında bayan hasta 3 yıl Önce trafik 
kazası sonucu oluşan sağ frontal bölgedeki çökme 
fraktürüne bağlı kontur deformitesi İle başvurdu. Bil
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koroner insizyonla girilerek frontal bölgedeki kemik de
fekti ortaya kondu. Posterior parietalbölgeden 3x4 cm. 
boyuüarında bir kalvarial kemik grefti alındıktan sonra 
defektin boyutlanna uyacak şekilde şekillendirildi. Greft 
heriki yanına açılan deliklerden telle frontal bölgeye tes- 
bit edildi. Yapılan kontrollarda deformitenin düzeldiği 
ve 2 yıllık süre İçind kemik rezorbsiyonuna bağlı bir de
ğişikliğin olmadığı gözlendi,

OLGU 2 : 43 yaşında erkek hasta trafik kazası so
nucu frontal bölgede kemik defekti ve sol supraorbital 
kenarda çökme fraktürüne bağlı kontur deformitesi ile 
başvurdu.(Resim 2) Bikoroner insizyonla girildiğinde 
frontal bölgede yaklaşık 3x3 emdik bir alanda dura ma- 
tere kadar tam kalınlıkta bir kemik defektinin yanısıra 
sol supraorbital kenarda irregülarite ve kemik eksikliği
nin mevcut olduğu görüldü. Posterior parietal bölgeden 
3 x 5  cm. boyuüarında iki adet kemik grefti alındı. 
Greftler kesilerek şekillendirildikten sonra frontal bölge
deki defekte iki parça halinde ve supraorbital bölgeye 
supraorbital kenarı oluşturacak şekilde medial ve late- 
ralde iki parça halinde tellerle tesbit edilerek uygulandı. 
(Resim 3). Yapılan 1,5 yıllık takiplerde frontal bölgede
ki deformitenin düzeldiği ve İyi bir supraorbital kenar 
düzenliliinin sağladğı görüldü. (Resim 4)

OLGU 3 : 37 yaşında bayan hasta 8 ay önce geçir
diği trafik kazası sonucu oluşan nazoetmoid fraktür, sol 
supraorbital çökme fraktürü ve bilateral infraorbital 
frak türe bağlı deformiteler ile başvurdu. Hastada heriki

Resim 2 : Olgu 2. Trafik kazası sonucu frontal bölgede kemik 
defekti ve sol supraorbital çökme fraktürüne bağlı kontür de- 
formİtesi göze çarpmakta.

Resim 3 : Olgu 2, Parietal bölgeden alman kalvarial greftler 4 
parça halinde frontal bölge ve supraorbital kenara tellerle tes
pit edilerek yerleştirilmiş.

Resim 4 : Olgu 2. Hastanın ameliyattan bir yıl sonraki 
görünümü.

gözde enoftalmi, göz kürelerinin distopisİ ve telekantus 
göze çarpmakta idi. (Resim 5) Bu defonnitelerin düzel
tilmesi amacıyla parietal bölgeden 3 ayrı parça halinde 
büyük miktarlarda kalvarial greft alındı. Burun kökün
deki çöküklük için koroner insizyondan ince uzun bir 
kalvarial greft kondu. Enoftalmınin düzeltilmesi ama
cıyla heriki orbita tabanı ve orbita boşluğu lateraline uy
gun boyutlarda dikdörtgen şeklinde kalvarium greftleri 
yerleştirildi. Sol supraorbital kenarın lateralindaki çök
me fraktürüne bağlı deformite ince bir kalvarial g ellin 
tesbiti ile düzeltildi. Bunların yanısıra medial kantal lig- 
amentlerin transnazal tesbiti de yapıldı. Yapılan kontrol
larda her iki gözde enoftalmininde düzeldiği, supraorbi
tal kontur düzenliliğinin sağlandığı ve burun kökündeki
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Resim 5 : Olgu 3. Trafik kazası sonucu nazoetmoid fraktür, sol 
supraorbital fraktür ve bilateral infraorbital fraktürlere bağlı 
her iki gözde enoftalmi olan hastanın ameliyat Öncesi

defonnitenin oldukça kabul edilebilir bir görünüm al
dığı tesbit edildi (Resim 6).

OLGU 4 : 2 1  yaşında bayan hasta trafik kazası so
nucu oluşan nazoetmoid fraktürün burun kökündeki 
çökme deformitesi, bir gözde enoftalmi ve telekantusla 
başvurdu. Koroner insizyon yoluyla alman kalvarial bir 
greft koroner insizyondan burun dorsumuna yerleştiril
dikten sonra, enoftalmi olan tarafa subsilier insizyonla 
girilerek orbita tabanına dikdörtgen şeklinde bir kalvari
al greft kondu. Telekantusun düzeltilmesi için ise medi- 
al kantal ligamentin transnazal tesbitİ ve Mustardee'nin 
"jumpng man" girişimi yapıldı. Yapılan takiplerde 
enoftalminin düzeldiği, burun deformitesinin oldukça 
kabul edilebilir bir duruma geldiği gözlendi.

TARTIŞMA
Serbest kalvarial kemik greftleri kraniotasial cerra

hide giderek daha yayın bir kullanım alanı bulmaktadır 
(1-4). Çünkü kraniofasial cerrahide kalvarium birçok 
yönden çok ideal bir donör bölgedir. Donör saha ame
liyat alanında olduğundan ulaşmak kolaydır ve koroner 
insizyonla girişim yapıldığında ilave bir İnsizyon gerek
mez., Uygun boyutlarda ve şekilde kemik grefti almak 
mümkündür. Bu greftlerin kranium defektleri için şekil- 
lendirilmeleri kolaydır. Postoperatif ağrı ve morbİdite 
minimaldir. Donör skar ve donör bole izlenmiş bir böl
gededir^). Bütün bunların yanısıra kalvarium membra- 
nöz bir kemik olduğundan daha erken revaskülarize ol
duğu ve enkondral kemikten daha az rezorpsiyona 
uğradığı iddia edilmektedir(5).

Kalvarium greftlerinin en önemli dezavantajı greft 
alınırken osteotomun tabula intema ve duramatere gire
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Resim 6 : Olgu 3. Hastanın ameliyattan 8 ay sonraki 
görünümü. Enoftalmi düzelmiş, supraorbital bölgedeki ve bu
run dorsumündaki çökme deformitelerinde kontur düzeltilmesi 
sağlanmış.

rek bu oluşumların zedelenmesi olasılığıdır. Kalvariu- 
mun en kaim olduğu posterior parietal bölge donör alan 
olarak seçildiğinde bu ihümal minimale indirilmektedir. 
Aynca posterior parietal bölgeden daha kalın greftler 
elde etmek de mümkün olduğundan bu bölge kalvarial 
greft donör alanı olarak tercih edilen bölgedir.

Biz de serbest kalvarium greftlerinin bu avantajları
nı özününe alarak, özellikle frontal ve supraorbital ke
mik defektlerinin rekonstrüksiyonunda bu greftleri Ük 
seçenek olarak düşünmekte ve uygulamaktayız. Bu 
greftlerin natürel eğimleri orbita boşluğunun eğimine de 
çok iyi uyum sağladğmda orbita tabanın rekonstrüksiyo- 
nu ve enoftalminin düzeltilmesinde de bu greftlerle tat
minkar sonuçlar alınabildiğini gördük.
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