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Sayın Editör,
İliak kemikten greft alınm ası plastik cerrahi ve
ortopedide sık uygulanan cerrahi girişimlerdendir ve
komplikasyon oranlan %49’a kadar çıkmaktadır 'A Bu
komplikasyonlar arasında parestezi, ilioinguinal veya
lateral femoral kutanöz sinir yaralanması, arter veya
üreter yaralanması, insizyonel hemi gelişimi, fr aktör,
pelvik unstabilite, kontür düzensizliği ve tüm ör
transplantasyonu sayılabilir Bunlardan insizyonel
keminin görülme sıklığı %5 civarı bildirilmekle beraber
büyük boyutlarda herni literatüründe çok nadirdir4'7.
Altmış sekiz yaşında erkek hasta üst dudak orta hat
ve sağ taraf yerleşimli nüks deri kanseri lezyonu nedeni
ile görüldü (Şekil. 1). Hasta bir yıl önce burun dorsum
ve uç kısmından başlayıp yanak sağ tarafa doğru uzanım
gösteren benzer karakterde lezyonu nedeni ile başka bir
plastik cerrahi kliniğinde öpere olmuştu. Eksizyon
sonrası oluşan kemik eksikliğini gidermek ve taşman
flebin altına destek için sol iliak krestten kemik greffci
alınmıştı. İliak bölge muayenesinde, insizyon skarı
zem ininde abdomende ortaya yaklaşan lateralde
posterior aksiller çizgiyi geçen inferiorda kasık bölgesine
ulaşan büyük bir hemi saptandı (Şekil.2). Hemi kesesi
içinde barsak ansları ve iliak sırtı palpe edildi. Orta-ön
kemik sırt kısmında tam kat kalınlıkta kontur düzensizliği
vardı. Olgunun öyküsünde insizyon skarmm altında
ameliyattan 2 ay soma başlayıp 6.ayda belirginleşen ve
ağrıya yol açan bir şişlik ile hemiyi provoke edebilecek

risk faktörü olarak sık ve güçlü öksürmelere neden olan
kronik obstruktif akciğer hastalığı vardı. Tetkik ve
değerlendirme sonrası hastaya nüksü ve hemisi için
ameliyat önerildi ancak hasta bunları reddederek
takibimizden çıktı.
İliak kemik grefti alınması superior pelvik kenarın
korunmasını sağlayan, superior krest “trapdoor” veya
“splitting” gibi yeni modifikasyonları ile birlikte
literatürde çok iyi tanımlanmıştır8-11. Ancak bu popüler
yöntem uygulaması kolay sorunları az bir cerrahi girişim
değildir. Komplikasyonlarından insizyonel abdominal
heminin insidansı vaskularize kemik grefti erinde %9.7
ye kadar çıkabilmektedir 12.
Hemi sıklıkla orta sırt iliumdan tam kat kalınlıkta
kemik grefti alınması sonrası görülmektedir 6,13. Bu
olasılık 4cm’m üzerindeki greftlerde daha da artmaktadır
l 2. Risk faktörleri arasında çok doğum yapmış olma, ileri
yaş, obezite ve karın duvarında zayıflık da vardır.
Olgumuzda hemi gelişimine ileri yaş, zayıf karın duvarı,
kronik öksürük ve/veya orta bölgeye yakın alandan tam
kat greft alınması yol açmış olabilir.
İnsizyonel herni postoperatif erken dönemde
görülebileceği gibi 15 yıl sonra da ortaya çıkabilmektedir
7. Çoğunlukla, hastalar bu bölgede dolgunluk ve/veya
künt kaıın ağnsı hissetmekte daha soma dinlemekle
barsak seslerinin duyulması gibi bulgular ortaya
çıkm aktadır. B azı olgularda strangulasyon ve
inkarserasyon bildirilm iştir I,s. Görüntülemede ise

ŞekiM: Hastanın nüks lezyonunun ve flebinin önden görünümü

Şekil 2: Hastanın sol taraf iliak bölgesinde gelişmiş insizyonel
abdominal herninin görünümü
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bilgisayarlı tomografi önerilmektedir14.
Herni gelişimini azaltmak için insizyonun pelvik
brimin aşağısına yapılması, greftin anterior (anterior
superioriliak spine’dan itibaren en az 2 cm bırakılması)
veya posteriordan alınm ası, krest bütünlüğünün
bozulmaması, vaskularize kemik alman olgularda split
tarzda flep tercih edilmesi, kesilen fibromuskuler
yapıların kaim geç eriyen tipte dikiş malzemesi ile
tercihen iki kat kapatılması ve yaralanmış ise inguinal
ligamentin onarılması tavsiye edilmektedir l~3 A 1 2 .
Aynca yüksek risk taşıyan olgularda primer kapatım
sırasında prolen veya politetrafluoroetilen (Goretex ®)
“mesh” kullanımı gerekeb ilmektedir 4. Tedavide elle
redüksiyon ve yakın izlem, “m esh’Te veya lokal
muskulofasiyal fleplerle onanırı tercih edilebilir.
Kemik verici alan olarak kranium ve fıbulamn tercih
edilmeye başlanması, alloplastik alternatiflerin ortaya
çıkması ve biyoteknolojideki ilerlemeler yakın gelecekte
iliak bölgenin verici alan olarak kullanımını ve buna bağlı
morbiditeleri azaltacağa benzemektedir.
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Glomus tüm örleri elin ağrılı fakat iyi huylu
tümörleridir. Bu neoplazm, tüm el tümörlerinin % 1-55ini
oluşturur, Etiyoloji bilinmemektedir. Elde görülen
glomus tümörleri %25-65 gibi bir oranda subungual
bölgede yerleşim gösterirler1. Glomus tümörünün tanıya
götüren klinik bulgulan bir triad ile karakterizedir: Ağrı,
hassasiyet ve ısı duyarlılığı. Diğer taraftan basit
röntgenografi, m anyetik rezonans görüntülem e,
arteriografı, sintigrafı ve ultrasonografı gibi teknikler,
genellikle yardımcı tanı yöntemleri olarak kullanılırlar.
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Bu yöntemlerin hiçbiri glomus tümörü tanısında spesifik
tanı koydurucu özellikte olmasa bile, her birinin değişik
derecelerde faydası vardır1.
Glomus tümörlerinin yerleşim yerinin cerrahi
öncesinde tam olarak saptanması gelişmiş görüntüleme
tekniklerine rağmen her zaman mümkün olmamaktadır.
Bu problem, özellikle subungual yerleşimlerde cerrahi
sonrası nükslerle kendini gösterir.
Gerçekte glomus tümörleri; nörom yoarteriyel
glomus cism inin hiperplazisi sonucunda oluşan

