EDİTÖRE

Sayın Editör,
Son yıllarda, m aksillofasiyal kırıkların onanırımda
özellikle titanyum ve türevlerinden yapılan plaklar sıklıkla
k u llan ılm ay a başlan m ıştır. M andibula kırıklarının
onarımmda kullanılan açık redüksiyon ve rijit fıksasyon
(A R R F ) y ö n tem i gü n ü m ü z m od ern te d a v isin i
oluşturmaktadır. Bu modern tedavi yönteminin başlıca
temel dayanakları;
1. Kırık hatlarının geniş ekspozisyonu ile birlikte kemik
segm en tlerin in İyi ve doğru red aksiyon u n u n
sağlanm ası
2. D oğru oklüzyonda kem iğe aktarılan çiğnem e
kaslarının oluşturduğu güçleri karşılarken primer
kem ik iyileşm esini sağlayacak sağlam bir rijit
fıksasyon
3. H asta yaşam kalitesinin en kısa sürede kırık öncesi
durumuna getirilm esicı,2).
Kliniğim ize başvuran ve 20 gün önce başka bir
merkezde trafik kazasına bağlı sol korpus, sağ parasimfizis
m andibula kırığı nedeniyle öpere edilen bir olgunun
p an tografisi üzerinde bu konuyu tartışm aya açm ak
istiyoruz (Şekil-1).

sağlayabilir?
2. İn te rm a k sille r fik s a s y o n b ir “ ten sio n b a n d ”
uygulam ası am acıyla yapıldı ise ark fıksasyonunun
daha posteriora uzatılm ası gerekm ez miydi? Eğer
parasim fisiz kırığının iyileşmesi için uygulanmış ise
bu kırığın iyileşm esi İçin İki haftalık intermaksiller
fıksasyon yeterli midir?
3. M andibula kırıklarının onarımmda kullanılan plak
cinsi ile ilişkili tartışmalar sürmektedir. Ancak (eğer
varsa) böyle bir tedavi yöntemi seçildiğinde hiç
o lm azsa onarılan kırık hattında prim er kem ik
İyileşm esini sağlayabilen ve aktarılan çiğnem e
k asların ın g ü ç le rin i tam am en k a rşıla y a b ile n
kompresyon plaklarının tercih edilmesi gerekmez mi?
4. R ijit fik sa sy o n u n u n s a ğ la m lığ ı u y g u la n a n
monokortikal vidalarla ne denli sağlanabilir?
5. Konulan plağın cinsi ile birlikte uygulanan vida
sayısı da onanının sağlam lığı açısından önemlidir.
İşe yaramayan bir vida deliğinin plakta tutulmasının
amacı ne olabilir?
6. Olgunun pantografısinde de rahatlıkla izlenebilen
maloklüzyon sonuçta hastaya nasıl açıklanabilir?
7. Uygulanan bu tedavi şeklinden hasta gerçekte ne
gibi bir fayda sağlayabilir? Tüm bunlar, üzülerek
söylem ek gerekirse, bir “ sosyoekonom ik tedavi”
şekli midir?
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Şekil 1:

KAYNAKLAR
1. Olgunun yalnızca sol korpus kırığı A RRF (miniplak)
ile onarılm ış ve 15 gün süreyle interaıaksiller
fik sa sy o n u y gu lan m ış. M an d ibu la korp us ve
parasim fizis kırıklarının tedavisinde bu şekilde bir
tedavi yöntemi var imdir? Bu tür bir girişim hastanın
postoperatif yaşam kalitesinde nasıl bir iyileştirme
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TEST 3: CEVAPLAR
1.

A
Deri greftinin tutmamasının en sık görülen nedeni greft
altında hematom oluşmasıdır. Greft'yerleştirilmeden önce
hemostaz sağlanması son derece önemlidir.
Kanama riskinin fazla olduğu alanlarda grefte mesh
işleminin uygulanması hematom oluşumunu Önler,
Nadiren greftin dermal yüzünü yukarı gelecek şekilde
yanlış yerleştirilmesi de greftin tümüyle kaybına yol açar.
Enfeksiyon greft tutmamasında sık görülen edenlerden
biridir. Steptokok enfeksiyonları fibrin yıkımına yol
açar,bu da greft ile yatak arasındaki yapışmayı azaltır.
A ntibiotik verilm esi enfeksiyonu Önler ve greftt
iyileşmesine olumlu yönde yararlı olur.
Venöz basıncın artmış olması greft tutmamasında nadir
görülen nedenlerden biridir. Bu komplikasyon daha çok
alt ekstremiteye uygulana greftlerde görülür.
Greftin kayması greftlemeden sonra nadiren görülür. Bu
komplikasyon deri greftinin yara kenarına sütüre edilmesi
ve uygun paıısumanlatespit edilmesi İle önlenir. Greftin
m erkezine konulan quilting tarzı sütürler erken
revaskülarizasyona yardımcı olur.

kanlanmasını sağlar, septumun kanlanmasına katkıda
bulunan diğer arterler şunlardır:
A. Ethmoidalis anterior
A. Nasopalatinus
A. Septaüs posterior
A. Labialis superior’un perforan dallan
A. Angularİs ve A, Nasalis lateralis nazal tip bölgesini
kanlandırır.
A. Supratrochlearis ve A. TransversaFaciei anastomozlar
ile nazal arterlere bağlantı halindedirler.
Kaynaklar:
1. Dingman RO, NatvigP. Surgical anatomy in acstheticand corrective rhinoplasty. Clîn. Plast, Surg., 1977;4(1):111,
2. Rohridı RJ, Gunter JP, Friedmen RM, Nasal tip blood supply: an anatomic study validating the safety of the trans-columellar incisîoıı in rhinoplasty. Plast. Reconstr, Surg., 1995;95(5):795-799.

4.

Kaynaklar:
1. Plovvers RS. Unexpected postoperalive problems in skin grafting.
Surg. Clin. North Amer., 1970;50(2):43 9.
2. Hiil TG. Eııhancİng the survîval o f ftıll-thıckııess grafts. J Dennatol.
Surg. OııcoL, 1984;10(8):639,
3. T’erry AW, Sutkin HS, Gottlieb LJ, etal. Skin graft survival-the
bacterial answer. Ann. Plast, Surg., 1989;22(6):479.
4. Robsoiı MC, Krizek Tl. pıcdicting skin graft survival, J. Trauma.
1973;I3(3);213.
5. Teli BT. Why do skin grafts fail? plast. Reconstr. Surg., 1979;63(3):323.

2. A
Serbest flep monİtorizasyonunda en etkin yöntem klinik
gözlemdir. Serbest Hepler deri rengi, ısı ve kapiller dolma
yönünden değerlendirilir. Kas flebi ve deri grefti
uygulaması yapılmışsa yine renk, turgor ve iğne ucu ile
oluşturulan kanama değerlendirilir. Klinik olarak
gözlenen flepteki herhangi bir komplikasyon erken tanı
ve tedavi ile çözülerek flep kaybı önlenir.
Transkütanöz oksijen monitorizasyonu ya da yö nabız
oksiomctre ile izleme yöntemi, replaııtasyonlarve ayaktan
ele p ann ak nakillerinde yararlıdır.
Doppler ultrasound flowmetre flepteki arteriel ve venöz
basmcı değerlendirmek için kullanılır. Bu yöntem ile flep
kaybı önceden kestirilemez ayrıca klinik gözlemden daha
güvenilir bir yöntem değildir. Kantitaif fluorometri deri
ve ayakparmağı Heplerinin monİtorizasyonunda etkilidir.
Fluorescein bazıhastalarda allerjek reaksiyonlara neden
olabilir.
Isı üzerinde deri grefti ile aktarılm ış serbest kas
Heplerinde yararlıdır.
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3.

C
A. Ethmoidalis posterior bu hastadaki kanamanın en
m uhtem el nedenidir. Bu arter nazal septum un

C
Internal epineurium fasikül gruplarım birbirine bağlayan
ve saran bağ dokusu oluşumudur.
Endoneurium sinir fibrillerini sarar. Fasiküller etrafindaki
endoneurium ile birlikte sinir fîbrilleri demetlerinden
oluşur.
Ekstenıal epineurium siniri sarar. Bu bağ dokusu sinir
segmentindeki enine yapılan keşi görüntüsünün %75’ini
oluşturur.
Mesoneurium besleyici damarları sinire bağlar.
Perineuriutn fasikülü sarar. Bu bağ dokusu yapısı sinir
fîbrili enfeksiyonlarının yayılmasını önler.

A
Başparmağın kanlanmasına en büyük katkıyı radial
arterin dorsal dalı sağlar. Bu arter 1, dorsal
kompartmandan geçerek başparmağın ulnar, volar
tarafına doğru seyreder.
Radial arterin yüzeyel arka verdiği dal başparmağa mini
mal kanlanma sağlar. İkinci dorsal metakarpal arter karpal
kemiklerin oluşturduğu arktan başlar, işaret parmağı
üzerindeki derinin kanlanmasını sağlar.
Ulnar arterin derin palmar arkta verdiği terminal dalı ark
oluşturmak üzere radial arter ile birleşir ve metakarpal
atrerlere dal verir.
Radial arterin volar dalı Pronator Quadratus kasını
çaprazlar ve karpal kemiklerin kanlanmasında önemli
olan transvers ark oluşturmak üzere ulnar arterin dalı ile
birleşir.
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6.

B
Platysma, Semitendinosus, Soleus ve Stemocleidomas-
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