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ÖZET
Pediatrikyaş grubunda maksillofasyal travmalara bağlı kemik 
ve y  umuşak doku onarımlarım gerektiren yaralanmalara daha 
nadir olarak rastlanmaktadır. Bu sunumda GATA Plastik 
Cerrahi kliniğine son 5 y ıl içinde başvuran 9 pediatrik 
malisillofasyal travmalı hastanın retrospekûf olarak incelenip, 
tedavi yaklaşımları , görüntüleme yöntemleri ve uzun süreli 
takipte ortaya çıkan komplikasyonlar sunulmuştur 
Toplam 9 hastadan 6 tanesi erkekf % 66.6), 3 tanesi kız (%33.3) 
hastaydı. Hastaların 5 tanesi 10 yaş ve altında (%55.5) ve 4 
tanesi ise 10-17 yaş grubunda (3444.4) idi. Kırıkların oluş 
nedenleri 4 hastada motorlu araçlarla oluşan trafik kazaları 
(2444.4), 3 hastada yüksekten düşme (3433.3), 1 hastada ateşli 
silah yaralanması (%1L1) ve 1 hastada ise depreme bağlı 
ezilme (  %1L 1) İdi Sadece 3 hastada tekbir kırık alanı mevcut 
iken(%33.3) geri kalan 6 hastada birden fazla alanda kırık 
vardı (2466.6). Tedavide mandibula kandil kırıkları hariç tüm 
hastalara açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulandı. 
Rijid internalfılcsasyon için titanyum plak ve vida sistemlerini 
kullandık ve 2 olgumuzda 1 yıl sonra, 2 olgumuzda 3 yıl 
sonra ve 1 olgumuzda 7 yıl sonra plak ve vidalan çıkardık. 
Vakalarımızın hiç birinde geç dönemde yüz kemik gelişim 
bozukluğu saptamadık. 7 y ıl sonra p lak  çıkardığımız 
hastam ızda p la k  ve vida sistem lerinin kem ik içine 
gömüldüğünü saptadık. 13 yaşında olan bir olgumuzda geç 
dönemde yeterli yüz kontunmu elde edebilmek amacıyla ma
lar ve infraorbiialyörede medpor implant kullandık. Implantın 
yerine tutturulması amacıyla, da titanyum vida, kullandık 
Hastanın takiplerinde implanta ait bir komplikasyona 
rastlamadık
Çok yoğun travma merkezlerinde bile pediatrik yüz kırıkları 
ile ilgili olgular ve bu konudaki deneyim oldukça sınırlıdır. 
Pediatrik maksillofasyal travmaların tedavisi sırasında 
erişkin lerdeki g irişim lerden bazı fa rk lılık la r  olduğu  
düşünülmelidir ve bazı prensiplere dikkat edilmelidir. Bu 
konuyla uğraşan tüm klinikler hastalara yaptıkları tedavileri, 
sonuçları ve komplikasyonları ve hastaların geç dönem 
takiplerinin kayıtlarım tutmalıdırlar: Böylece henüz tam 
olarak prensipleri belirlenemeyen bu konudaki bilgilerimiz 
zamanla artacaktır. Bu da cerrahın böyle bir durumda tedavi 
fılozofisini geliştirmesini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler; Pediatrik maksillofasial travma, plak 
sistemleri

SUMMARY
Pediatric maxillofacial traumas: Our clinical experiences
Comparing with t he adults, it is very s el do m t o see 
maxillqfacfal traumas which recpuire bone and sofi tissue repair 
in pediatric age group. İn thls clinical retrospective study, we 
have investigated the radiologîc evaluailon, treaiment 
modalities and complications in 9 patients who were admitted 
(o our department in lastfîve years.
6 o f  the patients w ere male(66.6%) and 3 was female(33.3%). 
5 o f  ihem were ıınder 10 years o f  age(55.5%) and 4 were 
between 10-17 years old(44.4%). The reasons o f  the facia! 
înjuries were trafıccal accident in 4 o f ihem (44.4%), falling 
from height in 3 o f  ihem(33.3%), gun shot yvound in 1 o f ihem 
(11.134>) and crush înjıtry in 1 o f  them(ll.l% ) respectively. İn 
3 o f  pa tien ts we have investiga ted  only one site  

fracture(33.3%) and in the remaining 6 there w as multipl site 
facial fractures. We have used öpen reduction and rigid 
internalfixation method as the treatment o f  choice except one 
patient with mandihular condîl fracture.
Zygomatic and nasalfractures were mostfrequent among the 
patients. We have only macle öpen reduction for minimally 
displaced fractures and rigid internal fhation with titandım 
mini and mîcroplates fo r  the others. We have removed the 
fıxation systems 1 year later in 2 paünets, 3 years later in 3 
patients and 7 years later in l patient. We did not see any 
facial developmental abnonnality in any o f  the patients. In 
one o f our patients ,who was 13 years o id, we have used im- 
plantation material fo r  obtaining optimal facial contour in 
malar and infraorbital arca andfixed the implant by titandım 
miniscrew and did not see any complicaüon in the follow-up 
period.
The experiences on pediatric facial traumas is veıy low ei- 
ther in ıntensive trauma centers. Facial înjuries in children 
should be considered separately because ofspecialproblems 
that atise in their treatment and management. So ali the cilinics 
that face with suc/ı cases should have to record every thing 
about the procedures and follo\v the patients fa r  complica
tions. By sharing the results w itli the others İt wül be possible 
to develop the best. approaching philosophy far pediatric fa 
cial traumas.
Key Words: Pediatric maxillofacial trauma, plate Systems
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GİRİŞ
Pediatrik yaş grubunda maksillofasyal travmalara 

bağlı kemik ve yumuşak doku onarımlarmı gerektiren 
yaralanmalara daha nadir olarak rastlanmaktadır. 1500 
hastanın retrospektif incelemesinde tüm maksiliofasial 
kırık olgularının %5 inin 12 yaş ve a ltı, % 1 inin 6 yaş 
ve altı hastalara ait olduğu gösterilmiştir1. Pediatrik yaş 
grubunda maksillofasyal travmaya bağlı kırıkların daha 
az görülmesinin nedenleri yüz alanının kafatasına göre 
küçük olması, pediatrik iskeletin elastikiyeti, yüz 
kemiklerinin az pnömatizasyonu ve de çocukların 
travmalara karşı özel olarak korunmasıdır2’3. Bununla 
birlikte bu konuda plastik cerrahi literatüründe yer alan 
yayınların kompüterize tomografinin rutin kullanıma 
girmeden önce yapılan yayınlar olduğu dikkate 
alındığında gerçek kırık olgularının literatürde belirtilen 
orandan daha yüksek olduğu sonucuna varılabilir4. 
Bunun en önemli nedeni pediatrik yaş grubu kırıklarının 
görüntülenm esi için  konvansiyonel radyolojik 
incelemelerin yetersiz olmasıdır3. Pediatrik yaş grubunda 
yaş ilerledikçe kemiklerde elastisite giderek azalır ve 
fasyal ünitelerde mineralizasyon artarak travmalara daha 
dayanıksız hale gelir. Ancak bu elastik kemik yapısı 
travma esnasında yaş ağaç kırığına eğilimi arttırır. Bu 
nedenle oluşan kırık hatlarının rutin radyolojik tetkiklerle 
ortaya konması güçtür. Dolayısıyla bu grupta tam 
konm asında kom püterize tomografi önemli yer 
tutmaktadır. Ayrıca pediatrik maksillofasyal travmaların 
yüz ve diş gelişim inin devam etmesi nedeniyle 
erişkinledeki gibi tedavi edilmesindeki güçlük bu konuda 
yapılan yayınların az olmasına neden olmakta ve sağlıklı 
bir istatistik elde edilmesini engellemektedir6. Çocukluk 
çağında çoğu maksillofasyal fraktür tedavi edilmeden 
kendiliğinden iyileşmekte ve uzun süreli takiplerde 
kemik gelişimi bozulm adan yeniden şekillenme 
gerçekleşmektedir. Ancak ciddi parçalı kırıkların 
anatomik olarak redüksiyonu ve stabilizasyonu bir 
zorunluluk gibi görülmektedir. Bu tür bir stabilizasyon 
için kullanılan plak ve vida sistemleri kemik iyileşmesini 
takiben yaş ve gelişim göz Önüne alınarak çıkartılmalıdır 
3 . Bir çok çalışmada geniş subperiosteal diseksiyonun 
yumuşak dokuda skarlanma nedeniyle kemik gelişimini 
sınırladığı gösterilmiştir6. Çocukluk çağı maksillofasyal 
kırıklarının tanısı, tedavisi ve hastaların takibinde henüz 
tam olarak yanıtlanmamış sorular- vardır. Ancak uzun 
süreli takiplerin ve geniş hasta serilerinin literatürde 
artması ile bu somlara daha sağlıklı yanıtlar bulunabilir. 
Bu makalede GATA Plastik Cerrahi kliniğine son 5 yıl 
içinde başvuran 9 pediatrik maksillofasyal travmalı 
hastanın re tro spek tif olarak incelenip, tedavi 
yaklaşımları, görüntüleme yöntemleri ve uzun süreli 
takipte ortaya çıkan komplikasyonlar tartışılmış ve 
sorunlar literatür bilgileriyle karşılaştırılıraştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Gülhane Askeri Tıp Akadem isi P lastik  ve 

Rekonstrüktif Cerrahi kliniğini 1995-2000 yılları 
arasında başvuran toplam 9 olgu incelenmiştir.

Çalışmamızda hastaların yaşlan, yüz kınklannm tipi 
ve yeri, yaralanma şekilleri , uygulanan tedavi ve geç 
dönem takipleri sunulmuştur. Hastalann takip süreleri 6 
ay ile 4 yıl arasında değişim göstermektedir.

BULGULAR
Yaş ve cinsiyet: Toplam 9 hastadan 6 tanesi erkek( 

% 66.6) , 3 tanesi kız (%33.3) hastaydı. Hastalann 5 
tanesi 10 yaş ve altmda (%55.5) ve 4 tanesi ise 10-17 
yaş grubunda (%44.4) idi ( Tablo 1).

Tablo 1 : Yaş grupları

Yaş grupları Hasta sayısı

1-6 3
6-10 2
10-17 4

Kırık nedeni: Kmklann oluş nedenleri 4 hastada 
motorlu araçlarla oluşan trafik kazaları (%44.4), 3 
hastada yüksekten düşme (%33.3), 1 hastada ateşli silah 
yaralanması (% 11.1) ve 1 hastada ise depreme bağlı 
ezilme (% 11.1) idi.

Kırık bölgesi ve eşlik eden yumuşak doku travması: 
Sadece 3 hastada tek bir kırık alanı mevcut iken(%33.3) 
geri kalan 6 hastada birden fazla alanda kırık vardı 
(%66.6). Yüz kemiklerindeki kırık yerleri Tablo 2’de 
gösterilmiştir:

Kırığa ek olarak yumuşak doku kaybı sadece ateşli 
silah yaralanmasına bağlı gelişen panfasial kırıklı hastada 
söz konusu idi.

Tablo 2: Kırık lokalizasyonları

Adı
S .adı

Cinsiyeti 
ve yaşı

K ırığın Yeri

B.Y. 7-E Sağ mandibula kondil kırığı
E.Y 14-E Bilaterai zigom a+Lefort II+ 

nazal kemik kırığı
A.A. 13-E Panfasial kırık
B.Ç. 6-E Sağ zigomatripod kırığı-k 

Sağ orbita kırığı
A. A. 1-K Sağ zigomada yaş ağaç kırığı-t- 

nazal kemik kırığı
R.E. 6-K Sol zigoma kırığı
M.T. 12-K Bîlateral zigoma kırığı-f 

Lateral orbitai duvar kırığı
H.O. 8-E Unİlateral kondil kırığı
K.C. 10-E Bilaterai parasimfiz kırığı
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Tablo 3: Uygulanan tedaviler ve tedavi sonrası gelişen komplikasyonlar

Kırık Yeri Tedavi Komplikasyon 2. Cerrahi girişim 3. Cerrahi girişim

Sağ mandibula 
kondii kırığı 
Bilateral zigoma kırığı 
+Le fart 11+ nazal 
kemik kırığı

Açık redüksiyon

Açık redüksiyon+ 
rijid internal fiksasyon

Yok

Epifora
Anterîor öpen bite 
deformitesi + 
Class III 
maloklüzyon

3 yıl sonra
plak çıkarılması+DCR 
+medor implant ile kontur 
restorasyonu+ medial 
kantopeksi

Panfasial kırık Debriîman+Açık 
redüksiyon+ rijid internal 
fiksasyon

Nazal
deformasyon 
Maksillada kemik 
sekestrasyon

2 yıl sonra 
Kolumella onarımı+ 
maksillada kemik 
sekestr temizliği

Sağ zigoma tripot kırığı+ 
Sağ orbita kırığı

Açık redüksiyon+rijid 
internal fiksasyon

Epifora 1 yıl sonra 3 yıl sonra plak 
Dakriosistorinostomi Plak çıkartılması

Sağ zigomada 
yaş ağaç kırığı+nazal 
kemik kırığı

Eks p lo rasyon+ nazal 
kemik repozisyonu

Yok

Sol zigoma kırığı Açık redüksiyon+rijid 
internal fiksasyon

Yok 7 yıl sonra plak çıkartılması

Bilateral zigoma+
Lateral orbital duvar kırığı

Açık redüksiyon+ rijid 
internal fiksasyon

Yok 1 yıl sonra plak çıkartılması

Unilateral kondil kırığı İntermaksiller fiksasyon Yok

Bilateral parasimfiz kırığı Açık redüksiyon+rijid 
internal fiksasyon

Yok 1 yıl sonra plak çıkartılması

Uygulanan cerrahi tedavi ve komplikasyonlar: 
Hastalara uygulanan tedavi şekilleri ve cerrahi sonrası 
gelişen komplikasyonlar ve bu komplikasyonlar sonrası 
uygulanan tedaviler Tablo 3’de belirtilmiştir.

SONUÇ
Kliniğimize son 5 yılda başvuran tüm pediatrik 

maksillofasyal travma olguları arasında en sık rastlanan 
kemik kırığı zigoma ve nazal kemiklerdir (Şekil 1). Son 
yıllarda erişkin yüz kırıklarında kesin tanı geniş 
ekspojurO, tam anatomik redüksiyon ve rijid intemal 
fiksasyon vazgeçilmez prensiplerdir. Pediatrik yüz 
kırıklarında ise bu prensipleri tam olarak uygulamak 
mümkün değildir. Çocukluk çağında çoğu maksillofasyal 
kırık tedavi edilmeden kendiliğinden iyileşmekte ve uzun 
süreli takiplerde kemik gelişimi bozulmadan yeniden 
şekillenme gerçekleşmektedir. Ancak ciddi parçalı 
kırıkların anatomik redliksiyonu ve stabilizasyonu bir 
zorunluluk olarak görülmektedir. Bir çok çalışmada geniş 
subperiosteal dıseksiyonun yumuşak dokuda skarlanma 
nedeniyle kemik gelişimini sınırladığı gösterilmiştir7, 
Fakat bu konuda daha çok deneysel ve klinik çalışmaya 
gereksinim vardır. Biz de kendi olgularımızda mümkün 
olduğunca subperiostal diseksiyonu sınırlı tutmaya 
çalıştık.

Yine özellikle minimal deplasmanlı kırıklarda

sadece redüksiyon yapılması halinde yüz gelişim 
evrelerinde kemikler yeniden modelleneceği için kırık 
alanın kendiliğinden düzeleceği düşünülmektedir3. 
Biz de sağ mandibula kondil kırığı (B.Y. 7-E) ve zigoma 
yaş ağaç kırığı+nazal kemik kırığı (A.A. 1-K) olan 
olgularımızda sadece sınırlı ekspojur ve redüksiyon 
uyguladık ve rijid intemal fiksasyon yapmadık. Her iki 
olgumuzda da geç dönem takiplerimizde herhangi bir 
komplikasyonla karşılaşmadık.

Pediatrik yüz kırıklarında bir diğer tartışmalı konu 
plak ve vida kullanımıdır. Uzun süreli klinik çalışmaların 
sonucunda erişkin tipi plak ve vidaların internal 
fiksasyonda kullanılması durumunda eğer bunlar 
yerlerinde bırakılacak olurlarsa sekonder büyüme ve 
gelişme problemlerine yol açacakları düşünülmektedir. 
Özellikle m ultipl kırıklı olgularda plak ve vida 
fıksasyonu gereklidir. Önemli olan özellikle de hastanın 
yaşı genç ise ve yüz gelişiminin büyük kısmı henüz 
tamamlanmamışsa iyileşme olur olmaz plakların 
çıkartılmasıdır. Bu süre için literatürde kesin bir zaman 
aralığı belirtilmemekle beraber, bizim olgularımız için 
ortalamal ila 3 yıl arasında değişiklik göstermektedir. 
Yine plaklar eğer zamanında çıkartılmazsa büyüyen yüz 
iskeleti kemikleri tarafından etrafı sarılarak kemiğin içine 
gömülebilir. Biz rijid intemal fiksasyon için titanyum 
plak ve vida sistemlerini kullandık ve 2 olgumuzda 1
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A

Şekil 1: Sağ zigoma ve orbita kırığı. A: Preoperatif görünüm 
B: întraoperatif ekspojur (Koronal yaklaşım) görünümü C; Mini 
ve mikroplaklar ile rijid internal fiksasyon D: Postoperatif erken 
dönem radyolojik görünüm E: Postoperatif 3 yıl sonra görünüm 
F: Postoperatif 3 yıl sonra alttan görünüm
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yıl sonra, 2 olgumuzda 3 yıl sonra ve 1 olgumuzda 7 yıl 
sonra plak ve vidalan çıkardık. Vakalanmızm hiç birinde 
geç donemde yüz kemik gelişim bozukluğu saptamadık. 
7 yıl sonra plak çıkardığımız hastamızda plak ve vida 
sistemlerinin kemik içine gömüldüğünü saptadık (Şekil 

2)- Çocuklarda gelişen kontur deformitelerine yapılacak 
girişimler de bugün tartışmalıdır. Akut dönemde otojen 
kemik grefti kullanılması çoğu kez önerilmemektedir 
çünkü zamanla yeniden modellenme ile defekt

Şekil 2: Sağ zigoıma kırığı. A: Preoperatîf görünüm  
B: Preoperatif VVater’s grafısi C: Postoperatif Water’s grafisi 
(mikroplak kullanılarak rijid internal fiksasyon uygulanmış) 
D: Postoperatif 7 yıl sonraki görünümü

düzelebilir ve kemik greftini tutturmak için kullanılacak 
olan vida sistemi gelişmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. 
Özellikle minimal kontur deformiteleri için yüz 
gelişiminin tamamlanması beklenmelidir. Erişkinde 
bugün kullanılan alloplastik materyallerin de uzun süreli 
sonuçlarını çocuklarda kestirmek zordur. Biz 13 yaşında 
olan bir olgumuzda geç dönemde yeterli yüz konturunu 
elde edebilmek amacıyla malar ve infraorbital yörede 
medpor implant kullandık. İmplantm yerine tutturulması 
am acıyla da titanyum  vida kullandık. Hastanın 
takiplerinde implanta ait bir komplikasyona rastlamadık.

Yine çocuklarda özellikle kompleks maksilla ve 
mandibula kırıklarında bir diğer önemli sorun da gelişen
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diş tomurcuklarıdır. Çocuklarda kırık hatlarmdaki diş 
çıkartılmamalı ve daha konservatif kalınarak bu tür 
kırıklara minimal girişim önerilmektedir. Bilateral 
parasimfız kırığı olan hastamızda bir kırık hattında diş 
olduğu için plak fiksasyonu yerine tel fiksasyonu 
uyguladık. Hastamızın uzun süreli takiplerinde 4 yıl 
sonra diş gelişiminin normal olduğunu izledik. Yine tek 
taraflı kondil kırğı olan bir hastamızda 3 hafta süre ile 
sadece intermaksiller filcsasyon uyguladık ve geç 
dönemde hastanın m andibula hareketleri ve 
oklüzyonunun normal olduğunu izledik (Şekil 3).

TARTIŞMA
Sonuçta çok yoğun travma merkezlerinde bile 

pediatrikyüz kırıklan ile ilgili olgular ve bu konudaki

Resim 3: Tek taraflı kondil kırığı A: Apertognati görünümü 
B: Pantografide sağ kondil kırığının görünümü C: İntermaksiller 
flksasyon görünümü D: 3 hafta fiksasyon sonrası oklüzyonun 
görünümü.

deneyim oldukça sınırlıdır. Kliniğimize son 5 yıl içinde 
başvuran tüm maksillofasyal travmalı hastalar arasında 
pediatrik olgular literatürde olduğu gibi erişkinlere göre 
oldukça seyrektir.

Pediatrik maksillofasyal travmaların tedavisi 
şuasında erişkinlerdeki girişimlerden bazı farklılıklar 
olduğu düşünülmelidir ve bazı prensiplere dikkat 
edilmelidir. Bu prensipler şöyle özetlenebilir:

1. Dikkatli bir fizik muayene ve direkt grafılerin 
çekilmesinden sonra kesin tanının konması için mutlaka 
kompüterize tomografi çekilmelidir

2. Sadece minimal deplasman olan kırıklarda cerrahi 
girişimden çok gözlem ve takip yapılmalıdu.

3. Kırık hattını ortaya koyacak ve redüksiyon 
yapılacaksa mümkün olan en az invaziv girişim şekli 
tercih edilmelidir.

4. Yeterli stabilizasyon sağlanırken mümkün 
olduğunca uzun segmentlerin rijid fiksasyonundan 
kaçınılmalıdır.

5. Eğer rijid fıksasyon gerekirse mutlaka yeterli
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kemik iyileşmesi olup olmadığı takip edilerek mümkün 
olan en kısa zam anda plak ve vida sistem leri 
çıkartılmalıdır.

6. Mikroplak sistemlerinin yeterli stabilizasyon 
yaptığı bilindiği için mümkün olduğunca mikroplaklar 
ve mikro vidalar tercih edilmelidir.

7. Özellikle hastanın yaşı çok küçükse alloplastik 
materyallerden kaçınılmalıdır.

8. Pediatrik diş yapısı m utlaka göz önünde 
bulundurulmalı ve iatrojenik hasarlardan kaçınılmalıdır.

Hepsinden önemlisi bu konuyla uğraşan tüm 
klinikler hastalara yaptıkları tedavileri, sonuçlan ve 
komplikasyonları ve hastaların geç dönem takiplerinin 
kayıtlarını tutmalıdırlar. Böylece henüz tam olarak 
prensipleri belirlenemeyen bu konudaki bilgilerimiz 
zamanla artacaktır. Bu da cerrahın böyle bir durumda 
tedavi fılozofısini geliştirmesini sağlayacaktır.

Dr Mustafa DEVECİ
GATA Plastik ve Rekonstrüktİf Cerrahi AD.
ANKARA
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