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ÖZET
Zigomatik ark kırıkları fonksiyonel ve estetik sorunlara yol
açabilir. Stabİl olmayan zigomalik ark kırıkları için Foley
kalelerin kırık altına yerleştirilmesi bilinen bir yöntemdir. Bir
hastamızda kırıkredükte edildikten sonra stabiliteyi sağlamak
amacıyla kırık altına Foley kateter yerleştirildi, Kateter
balonunun pozisyonunu postoperatifdönemde görüntülenmesi
için kateter balonu radyoopak madde ile şişirildi. Foley
kalelerin çekilme aşamasında maddenin kristalleşmesi nedeni
ile zorluk yaşandı. Zigomalik ark kırığı altına yerleştirilen
Foley Balonunun görüntülenmesi postoperatif erken dönemde
balonun pozisyonunun veya hacminin değiştirilmesine imkan
verebilir. Ancak bu amaçla radyoopak madde kullanımı
sorunsuz bir yöntem değildir ve dikkatli davranılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Zigomalik ark kırığı, Foley kateter.

SUM M ARY
Imaging the Foley Catheter Balloon Used in Treatment o f
Zygomatic Arch Fractures
Zygomatic arch fractures m ay be due to functional and
aesthetic problems. The placement o f a Foley Catheter under
the unstable zygomatic archfracture is a well known technique.
In our patient, to maintain stability, a Foley Catheter was
placed under the zygomatic arch after the reduction o f the
fracture. The balloon o f the catheter was fılled with contrast
solution to visualıze the position o f the balloon postoperatively.
D eflation o f the balloon was difficult because o f the
cristalization o f the contrast solution. The visualization o f the
balloon with this technique may allow changing the position
or volüme o f the balloon in early postoperative period. But
the use o f the contrast solution fo r this aim is not free o f
problems and must be carefull.
Key Words: Zygomatic arch fracture, Foley catheter

GİRİŞ
Zigoma çıkıntılı yapısından dolayı burundan sonra
2. sıklıkta kırılan kemiktir 1 ve zigomatik ark kırıkları
tüm yüz kırıklarının %10’unu oluşturur2,3. Kozmetik ve
fonksiyonel bozukluk oluşturduklarında tedavi
edilmeleri gereken kırıklardır. Redüksiyon ağız içi ve
dışından girilerek yapılabilir. Redüksiyon sonrası stabil
olmayan zigomatik ark kırıkları tel veya plak-vida
fıksasyonu veya bir splint ile stabil hale getirilebilir. Bir
vakamızda ark kırığını stabilize etmek için Foley kateter
kullandık, Kateter balonunun kırık ile ilişkisinin daha
iyi görüntülenm esi amacı ile radyoopak m adde
kullanımını ve bu konuda dikkat edilmesi gereken
durumları tartışmaya sunuyoruz.

(düz film ve 3 boyutlu tomografi) ile sağ zigoma kırığı
tesbit edilen hasta açık redüksiyon ve intemal fiksasyonu
kabul etmemesi nedeniyle sadece ark kırığına müdahele
edilmesi planlandı (Şekil 1, 2). Genel anestezi altında
Gillies yaklaşımı ile tem poral bölgeden 2 cm Tik
insizyonla girilerek kırık redükte edildi. K ırığın
stabilitesini sağlamak amacı ile kırık altına silikonize
Foley kateter yerleştirildi. Balon içerisine 7 cc radyoopak
madde (Uitravist) verildi. İnsizyon ipek ile kapatıldı ve
Foley kateter yine ipek sütür ile tesbit edildi. Aynı gün
tomografi çekilerek balon ile kırığın ilişkisi ayrıntılı
biçimde saptandı (Şekil 3, 4). Redüksiyonun yeterli
olması ve Foley kateterin yerleşiminin uygun olması
nedeniyle balon hacmine ve lokalizasyonuna müdahele
edilmedi. Ameliyattan sonra 5. günde Foley kateterin
çekilmesi esnasmda balon içine verilen radyoopak madde
enjektörle geri alınamadı. Dikkatle baktığımızda
radyoopak maddenin valv kısm ına yakın bölgede
kristalleştiği gözlendi. Foley kateter ortasına yakın bir
yerden kesilip balonu boşaltılarak çıkarıldı. Hasta 3 hafta

GEREÇ VE YÖNTEM
52 yaşında erkek hasta 38 gün önce uğradığı darp
nedeniyle sağ şakak bölgesinde çöküklük, ağzını
yeterince açamama ve ağrı şikayeti ile kliniğimize
başvurdu. Fizik muayene ve radyolojik değerlendirme
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yumuşak diyet önerisi ile karşılaşılmadı.
R adyoopak m addelerin in vitro ortam da
kristalleşmesini test etmek amacı ile farklı maddeler
silikon ve lateks Foley kateter içerisine konarak 1 hafta
bekletildi. Radyoopak maddelerin kristalleşme ve geri
alınıp alınamaması değerlendirildi (Tablo 1). Sonuç
olarak lipiodol dışında kullandığım ız radyoopak
maddelerin silikon Foley kateterlerde oda ısısında
kristalleştiğini ve geri alınamadığını saptadık (Şekil 5).
Lateks kateterde ise balon içerisindeki bu maddelerin
geri alınmasında herhangi bir sorun olmadı.
Tablo 1: Farklı radyoopak maddelerin silikonize ve lateks
Foley kateter balonunda kristalleşmesi

iopamidol (Lipiodol)
İopromid (ultravist)
İohexol (Omnipaque)
İodiksanol (Visipague)

Silikonize
Foley kateter

Lateks
Foley kateter

_

_

+
+
+

-

Şekil 3: Redüksiyon sonrası ark ve içine radyoopak madde
konmuş Foley kateter balonunun axial düzlemde ilişkisinin
görünümü

-

+ Kristalleşme var
- Kristalleşme yok

Şekil 4: Redüksiyon sonrası ark ve içine radyoopak madde
konmuş Foley kateter balonunun üç boyutlu görünümü

Şekil 1: Zigomatik ark kırığının axial düzlemde preoperatif
görünümü

Şekil 5: Kristalleşmiş radyoopak maddenin silikonize Foley
kateter balonundaki görünümü

Şekil 2: Zigomatik ark kırığının üç boyutlu preoperatif
görünümü

TARTIŞMA
Zigomatik ark kırıklarının tedavisinde iki ana
endikasyon kozmetik deformite ve koronoid çıkıntıya
baskı nedeniyle mandibuler hareketlerin kısıtlı olmasıdır.
İzole ark kırıklarında ağız içinden veya dışından
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(temporal bölge veya kaş laterali) yapılan insizyonla
girilerek redüksiyon sağlanabilir Redüksiyon sonrası
stabil olan kırıklar ilave bir desteğe İhtiyaç göstermezler.
Ancak redüksiyondan sonra tekrar çöken kırıkların ya
koronal insizyonla girilerek tel veyaplak-vida ile ya da
ekstemal veya intemal bir splint ile tespit edilmesi
gerekir. Hastanın coronal insizyonu kabul etmemesi veya
cerrahın bu konuda yeterli tecrübesinin olmaması
nedeniyle bahsettiğim iz diğer splint yöntemlerine
başvurulabilir1. Eksternal splint olarak endotrakeal tüp,
parmak splinti, akrilik model gibi materyallerin kullanımı
tanımlanmıştır4,5. Bu ekstemal splintlerin tel veya sütür
ile kırığa tesbit edilmesi çok kolay değildir. Ayrıca fasial
sinir zedelenmesi ve baskı nedeniyle splint altında cildin
beslenm e sorunları gibi dezavantajları vardır 6.
Redüksiyon sonrası kırık altına Foley kateter veya
epistaksis kateterinin yerleştirilm esi bilinen bir
yöntemdir 6’7. intraoperatif dönemde balon içerisine
verilen sıvının hacmi postoperatif fizik muayene ve
radyolojik değerlendirme sonrası gerekirse kırığın
durumuna göre değiştirilebilir1. Ayrıca ileriye yerleşmiş
olan kateter gerekiyorsa balon hacmi azaltılarak biraz
geri çekilebilir. Bu amaçla Foley kateter balonunun
görüntülenmesinde kullanılan radyoopak madde çok
efektif olmasına rağmen kristalleşme nedeniyle geri
alınm ası problem yaratabilir. Yaptığım ız invitro
çalışmada lipiodol dışındaki radyoopak maddelerin
silikonize Foley balonu içerisinde kristalleştiğini
saptadık.
Sonuç olarak F oley k ateter balonunun
görüntülenm esini sağlayan radyoopak m addeler
kristalleşm esi ve travm atize bölgelerde balonun
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boşalmasıyla yaratabileceği sorunlar nedeniyle dikkatli
davranılmalıdır. Eğer radyoopak madde kullanımı
istenirse, daha esnek ve şişirilebilir balon hacmi
silikonize Foley katetere göre daha fazla olan lateks
Foley kateter veyalopimidol kullanılabilir. Ayrıca, henüz
uygulamamamıza rağmen Foley kateter balonunun hava
ile şişirilerek radyolojik olarak görüntülenmesinin daha
güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz.
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