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ÖZET
Kliniğimizde tedavi gören çok parçalı mandibula kırıklı 
hastalarda uyguladığımız tedavileri ve sonuçlarım relrospektif 
olarak inceledik. Hastaların 9 ’u ateşli silah, 7‘si trafik kazası, 
1 ’i kesici-ezici alet, 1 ’i kunt travma ile yaralanmıştı. Olguların 
14(%77,7) ’ ünde mukoza yarası, 14(%77,7) ' ünde cilt yarası 
ve 10(%55,5)‘ unda hem mukoza hemde cilt yarası vardı. 
Hastalara dikiş atılması, debridman, bimaksiller jiksasyon ve 
tel yada plak ile internal tesbit yapıldı. Yara kültürü yapılıp, 
uygun antibiyotik verildi. Yumuşak doku onaranında, bir 
olguda mukoza def ektine alınflebi, bir olguda ise cilt def ektine 
temporal flep uygulandı. Diğer hastalarda dikiş atılması ve 
lokal flepleryeterli oldu. 3-7 cm arasındaki kemik defekti için 
8 olguda krista iliyaka grefti, 1 olguda vaskülarize krista 
iliyakaflebi ve 1 hastada serbest fibulaflebİ ile onarım yapıldı. 
Mukoza ve cilt yaralanması olan 10 hastada enfeksiyon ve 

kemik sekestrasyonu gelişirken, sadece cilt yada mukoza yarası 
olan hastalarda sorunsuz iyileşme görüldü. Sekestrasyon 
gelişen 10 olguda kemik fragmanlarına debridman yapıldı. 
Çok parçalı açık mandibula kırıklarında, mukoza ve cilt 
yaralanmasının birlikte olduğu durumlarda enfeksiyon riski 
arttığı için, beslenmesi olmayan kemik fragm anlarda  
sekestrasyon gelişebileceği akılda tutulmalı, primer ve 
sekonder onanm da kem ik beslenm esini koruyucu  
davranılmaltdır.

: Anahtar Kelimeler: Mandibula kırığı, maksillofasiyal travma.

GİRİŞ
Günümüzde mandibula kırıklarının tedavisinde 

gelişen tekniklerin sayesinde ideale yakın onarım 
yapılabilmektedir. Yumuşak doku onanını, intraoral 
bimaksiller fıksasyon (İBF), ekstemal fıksasyon ve açık 
redüksiyon ile internal tesbit (İT) temel tedavi 
yöntemleri olarak düşünülebilir !A Hastanın ve kırığın 
özellikleri uygulanacak tedavi yöntemini etkilemektedir. 
Hastanın yaşı, diş durumu, mandibuler kemik kalitesi 
ve birlikte bulunan diğer travmalar tedaviyi etkiler.

SUMMARY
Evaluation o f  multifragment mandibular fractures
In this study, we evaluated to our therapy and it's results in 
patients with multifragment mandible fractures were treated 
in our clinic retrospectively. Patients injured by 
gunshot(9cases), traffic acciden t(7patients), blııni 
traumaflpatient) and sharp weight(lpatient). There was mu- 
cosa woımd in 14(77,7%) cases, skin wound İn 14(77,7%) 
cases and 10(55,5%>)patients had mucosal wound and skin 
vvound in the same time. Ali o f  patients were performed to 
suturation, debridment, intraoral bimaxillaryfıxation and in
ternalfixation by itse o f  wire or screw-plate, Antihİyotics were 
given profılactic and according to the result o f  wound cıd- 
ture. Forehead flap was usedfor repair o f mucosal defect in 
o ne ca.se and in the other patient for skin defect coverage, 
temporal skin flap was performed. Suturation and local flaps 
vvere enough fo r  vvound closure in the other patients. Bone 
graftfrom iliac crest(ın eight cases), vascularized iliac crest 
flap(one case) and free fıbular flap(one case) w ere used for 
the repair o f  mandibular bone defect ranging 3 to 7 cm. 
Although in ten patients vvhose had vvound o f  mucosa and 
skin surface, İnfection and bone secestration were observed, 
healing was good in patients vvüh vvound on only skin or mu
cosa. Debridment um  performed fo r  infected bone fragments 
in 10 patients.
Because, risk o f infection may rise in association o f  mucosa 
and skin vvound İn multifragment mandible fractures, 
secestration may grovvth in avascular bone fragments and vas- 
cular supply o f  bone should be protected in pr imary and sec- 
ondary surgical intervention.
Key Words: Mandibularfracture, masiUofacial trauma.

Kırığın favorabl veya anfavorabl olması, tek yada birden 
çok olması, lokalizasyonu, enfeksiyon varlığı ve 
etyolojisi tedaviye yön veren diğer önemli faktörlerdir
1,2,3

M andibulanm  çok parçalı (m ultifragm ante) 
kırıklarında tedavi yaklaşımı ve sonuçlar tek yada mul- 
tiple kırıklardan farklılık göstermektedir. Ateşli silah, 
trafik kazası yada diğer travmalar sonucu gelişen çok 
parçalı mandibula kırıklarında, mukozadan cilde 
yumuşak doku keşişi yada defekti olması yumuşak doku
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onarımını tedavide ilk basamak haline getirir. Doku 
uyumlu plak ve vidalar ile gelişen mikrocerrahi teknikler 
tedavi alternatiflerinin genişlemesine neden olmakla 
birlikte, hastanın  özelliğine göre yaklaşım da 
bulunulmasını değiştirmedi. Çok parçalı açık mandibula 
kırıklarında, anatomik bölgelere göre değişmekle birlikte 
artmış bir enfeksiyon riski vardır. Yine bu olgularda 
mandibulada defekt gelişebilir. Defekt, başlangıçta 
travmaya bağlı olarak gelişebileceği gibi, tedavi 
süresince oluşacak enfeksiyon ve sekestrasyona bağlı 
olarak da görülebilir3’4.

Çalışmamızda, kliniğimizde tedavi gören çok parçalı 
mandibula kırıklarında uyguladığımız tedavileri ve 
sonuçlarını inceledik. Değişik nedenlere bağlı olarak 
gelişen mandibulanın çok parçalı kırıklarında sadece 
mukoza veya cildin yaralanması ile, her ikisinin 
yaralanmasının enfeksiyon ve defekt gelişimine etkisini 
araştırdık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma retrospektif olarak, 1990-98 yıllarında 

kliniğimizde tedavi gören çok parçalı mandibula kırıklı 
18 hastayı kapsadı. Hastaların 16’ sı erkek 2’ si kadındı. 
Yaş ortalaması 37,7(20-66)’idi. Hastaların 9(%50)’u 
ateşli silah, 7(%38,8)’si trafik kazası, l(%5,5)’i kesici- 
ezici alet, l(% 5,5)’i künt travma ile yaralanmıştı. 
Olguların %77,7(14 o lgu)’smda mukoza yarası, 
%77,7(14 olgufsmda ciltyarası ve %55,5(10 olgu)’smda 
hem mukoza hemde ciltyarası vardı. Hastaların 4’ünde 
sadece mukozada yaralanma vardı ve cilt sağlamdı. 
Kırıkların %50(9 olgu)’sı korpus, %11,1 (2 olgu)’ı simfız, 
% 11,1(2 olgu)’ı angulus, %27,7(5 olgu)’si iki anatomik 
bölgede idi (Şekil İA, İB, İC).

Hastaların hepsi travmadan sonra ilk gün içinde 
kliniğimize başvurmuşlardı. Olguların 4’ünde solunum 
sıkıntısı nedeni ile trakeostomi açıldı. Profilaktik 
antibiyoterapi başlandı. İlk girişim olarak maksilloman- 
dibuler fiksasyon ve yumuşak doku onarımı yapılırken, 
ııelcr o tik dokular ve periostsuz serbest kemik fragmanları 
eksize edildi. Maksillomandibuler fiksasyon ile kemik 
fragmanlar stabilize edilerek redüksiyon sağlanırken, 
normal okîuzyon verildi.
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Yumuşak doku defekti olmayan hastalara intemal 
tesbit yapılarak osteosentez sağlandı, Travma sonrası 3 
hastada, başlangıçta kemik defekti gelişmişti. Yumuşak 
dokunun iyileşmesinin ardından, kemik doku onarımı

Şekil 1A: Sol korpus mandibulada çok parçalı kırık, B: Sol simfiz 
ve korpus mandibulada çok parçalı kırık C: Simfiz mandibulada 
çok parçalı kırık
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yada rekonstrüksiyonu planlandı. Enfeksiyon gelişen 
hastalarda yara kültürü alınıp, uygun antibiyoterapi 
uygulandı. Gelişen kemik defektine vaskülarize yada 
nonvaskülarize kemik grefti planlandı. Yumuşak doku 
onarımında dikiş atılması, lokal flepler ve bölgesel 
flepler kullanıldı. Bir olguda mukoza defektine alın flebi, 
bir olguda ise cilt defektine temporal flep uygulandı. 
Diğer hastalarda sütürasyon ve lokal flepler yeterli oldu. 
Gelişen ortalama 4,4cm 3-7 kemik defekti için 8 olguda 
krista iliyaka grefti, 1 olguda vaskülarize krista ilİyaka 
flebi ve 1 hastada serbest fıbula flebi ile onarım yapıldı. 
Mandibula kırıklı hastaların yaralarının özellikleri ve 
yapılan müdahaleler tablo 1 de gösterildi.

T ab lo l: Mandibula kırıklı hastaların yaralarının özellikleri ve yapılan müdahaleler.

O lgu Yaş E tiy o lo ji A n a tto m ik
b ö lg e

M u k o z a
d e fe k ti

C ilt
d e fe k ti

K e m ik
d e fe k ti

İB F İT

1 49 TR AFİK  KAZASI A N G U LU S 4- + 3 cm 4- +
2 45 TR AFİK  KAZASI S İM F İZ- KORPUS - + - + •¥

3 32 ATEŞLİ SİLAH KORPUS + - - 4-
4 40 ATEŞLİ SİLAH KORPUS 4- - + .

5 47 EZİCİ KESİCİ S İM F İZ + + 5 cm + +
6 20 ATEŞLİ SİLAH KORPUS 4“ •¥ 7 cm + .

7 60 TR A F İK  KAZASI A N G U LU S  S İM FİZ 4- - - +
8 16 K Ü N T T R A V M A S İM FİZ 4- - - + +
9 33 TR AFİK  KAZASI KO RPUS - + - + '+
10 20 TR AFİK  KAZASI KO RPUS 4- . - + +
11 46 TR A F İK  KAZASI A N G U LU S + + 3 cm + 4’
12 20 ATEŞLİ S İLAH KO RPUS - + - + 4-
13 20 ATEŞLİ SİLAH S İM F İZ  KORPUS + 4~ 5 cm + 4-
14 35 ATE Ş Lİ S İLAH S İM F İZ  KORPUS + + 6 cm + -

15 39 TR AFİK  KAZASI S İM F İZ  KORPUS 4- + 5 cm + "h

16 42 ATE Ş Lİ S İLAH KORPUS + 3 cm + -

17 50 ATEŞLİ S İLAH KORPUS + + 4  cm -I- -

18 66 ATEŞLİ S İLAH KORPUS + + 3 cm + -

BULGULAR
Hastaların hepsine kliniğe kabulden itibaren 

profılaktik antibiyotik kullandıp, yara bakımı yapıldı. 
İlk müdahale sırasında cerrahi olarak nekrotik dokulara 
eksizyon yapılırken, avasküler periostsuz kemik dokusu 
debride edildi. Yaralanma bölgesinde, aşın cerrahi 
diseksiyondan fragmanların beslemnesini bozabileceği 
için kaçınıldı. Olguların 8’inde sorunsuz iyileşme 
görüldü. 11 hastada yumuşak doku ve kemik dokuda 
enfeksiyon gelişti. Bazı hastalarda erken dönemde 
yaralanma bölgesinde aktif enfeksiyon gelişirken, 
bazıları yara iyileşmesinin ardından taburcu edildikten 
birkaç hafta sonra, akıntı şikayeti ile kliniğimize tekrar 
başvurdu. Yara akıntısından yapılan kültürlerde 
stafılokokus aureus, pseudûmonas aureginosa ve kleb- 
siella pnomonia bakterileri izole edildi. Kültüre göre 
hassas oldukları antibiyotik ile tedavi uygulandı. Ancak 
bu olguların hepsinde mukozada ve ciltte yara vardı. 
Hem mukoza hemde ciltte yaralanma olan bu hastalarda, 
kemik fragmanlarda sekestrasyon gelişti. Yapılan 
debritman sonunda 3 hastada varolan kemik defekti 
büyürken, 7 hastada defekt oluştu. Defekt boyutları

ortalama 4,4 3'7cm idi. Aktif enfeksiyonun gerilemesi ve 
yumuşak dokunun iyileşmesinin ardından kemik defekti 
onarımı yapıldı. 8 olguda krista iliyaka kemik grefti, 1 
olguda vasküîarise krista iliyaka kemik grefti ve 1 olguda 
vaskülarize fıbula flebi ile kemik defektleri onarıldı 
(Şekil 2A, 2B, 2C, 2D). Sadece cilt yada mukoza yarası 
olan hastalarda sorunsuz iyileşme görülürken, İBF ve 
intemal tesbit yeterli onanını sağladı.

Olguların 11 ’inde (%61) enfeksiyon gelişti. 
Bunların 10’ unda sekestrasyon ve kemik defekti 
görüldü. Sekestrasyon gelişen hastalarda mukoza ve 
ciltte açık yara olması dikkati çekti. Sekestrasyon gelişen 
10 hastanın 3’ti trafik kazası, 6’sı ateşli silah, l ’i ezici 

kesici alet ile yaralanmıştı. 
Anatom ik bölgelere göre 
kemik defekti sırayla en sık 
korpus, simfiz ve angulusta 
görüldü. Olgular ortalama 9 ay 
takip5-12 edildi.

TARTIŞMA
Mandibula embriyolojik 

olarak membranöz yapılı bir 
kemiktir. Vaskülarizasyonu 
periostal ve medüller (inferior 
alveolar arter) olarak iki ayrı 
kaynaktandır. Çevre yumuşak 
dokunun ve periostun 
mandibulamn beslenmesinde 
etkili bir rolü vardır'"11. 
K ırıklarda fragm anların 
beslenm esini etkileyen 

durumlarda kemik iyileşmesi bozulmaktadır. Periostsuz, 
avasküler kem ik fragm anları kem ik grefti gibi 
davranmayıp sekestre olarak enfeksiyona yol açmaktadır. 
Bu fragmanların cerrahi olarak eksizyonu önerilmektedir 
1-3-7. Aşırı cerrahi diseksiyonda, yumuşak dokunun peri- 
ost İle birlikte flep tarzında diseke olduğu yaralanmalarda 
ve fragmanların instabilizasyonunda kemik iyileşmesi 
bozulmaktadır Olgularımızda nekrotik, periostsuz, 
avasküler kemik fragmanlarını ilk cerrahi müdahale 
sırasında eksize ettik. Debritmanda konservatif 
yaklaşımda bulunmamıza ve aşırı diseksiyondan 
kaçınmamıza rağmen, mandibula ile birlikte yumuşak 
dokunun ciddi yaralandığı olgularda enfeksiyon ve 
sekestrasyon gelişti. Sekestrasyon gelişen olgularda hem 
mukoza hemde ciltte yaralanma olması, çok parçalı 
kırıklarda medüller beslenme ileri derecede bozulurken, 
cilt ve mukozanın birlikte yaralanmasının periostal 
beslenmeyi ve osteogenezi olumsuz etkilediğini 
düşündürmektedi r.

Edward A. ve arkadaşları ateşli silah yaralanmalarını 
içeren çalışmalarında, enfeksiyon ve defekt gelişiminde 
anatomik olarak yaralanma bölgesinin önemli olduğunu 
belirtmişlerdir.

.2.5
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Şekil 2A: İBF ile redükte edilip okluzyon sağlanmış mandibula kırığı B: iliyak krest grefti ile onarılmış mandibula defekti C: Serbest 
vaskülarize iliyak krest flebi ile onarılmış mandibula defekti D: Serbest vaskülarize fibula flebi ile onarılmış mandibula defekti

Kondil, ramus ve koronoid yaralanmalarında 
enfeksiyon gelişmediğini, ancak angulus, korpus ve 
sımfîzde infeksiyon ve defekt gelişiminin fazla olduğunu 
göstermişlerdir. Bizim hastalarımızın yaralanma 
bölgeleri angulus, korpus ve simfız olup bazı olgularda 
iki anatomik bölgeyi içermektedir. İlave olarak ciddi 
mukoza ve cilt yaralanmaları olması infeksiyon riskini 
artırmış olup, fragmanların beslenmesinin ileri derecede 
bozulmasına neden olmuştur 4.

Laurence Chu ve arkadaşları yeterli yumuşak doku 
bulunan ve birden çok anatomik bölgeye yerleşmiş 
mandibula kırıklarında İBF ve intemal tesbitin yeterli 
tedaviyi sağlayacağını belirtmişlerdir. Yumuşak dokuda 
defekt olan olgularda ekstemal fıksasyon ve yumuşak 
doku defektinin onaranının gerektiğini belirtmişlerdir3. 
Olgularımızda İBF ile normal okluzyonun sağlanmasının 
ardından intemal tesbit yapılmıştır. Yumuşak doku 
defekti durum unda öncelikle defekt onanını 
planlanmıştır. Yine aynı çalışmada birden çok anatomik 
bölge kırığının bir anatomik bölgeye göre artmış bir 
enfeksiyon riski olmadığı anlatılmıştır.

Sonuç olarak, çok parçalı açık m andibula 
kırıklarında beslenmesi olmayan kemik fragmanlarda 
sekestrasyon gelişebileceği akılda tutulmalı, primer ve 
sekonder onanında kemik beslenmesini koruyucu 
davranıl ması gerektiğini düşünmekteyiz.

Dr Nazım GÜMÜŞ 
Mahfesığmaz Mah. 69, Sok.
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