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Lezyon içinden saç çıkması, gamze görünümü veya
sinüs traktı içermesi dermoid kist için patogonomoniktir
ve hastaların % 50’sinden fazlasında rapor edilm iştir7.
A yırıcı tanıda düşünülm esi gereken nazal orta hat
kitlelerinden bazıları; epidermal kist, abse, frontal kemik
osteomyeliti, mukosel, nazal glioma ve meningoensefaloserdir 8.
Tanı konulduktan sonra doğru tedavi sinüs traktmın
total cerrahi eksizyonudur. Yanlış veya geçikmiş tedavi
lezyonun hızlı büyüm esine veya kom plikasyonlara
(osteomyelit, menenjit ve beyin absesi vb.) neden o lu r9.
Cerrahinin zamanlanmasmda iki yaşın altında ideal
olduğu düşüncesi vardır10, En sık vertikal dorsal rinotomi
uygulanır. Ancak bu da burun sırtında oldukça geniş bir
yara skarı anlamına gelir. Lateral rinotomi, transvers
rinotom i ve eksternal rinoplasti uygulan an diğer
tekniklerdir. Eksternal rinoplasti yöntem inin, geniş
cerrahi saha sağlanm ası, kolay m edian osteotom i
yapılması, kozmetik olarak iyi sonuç alınması, kribriform
plağa daha geniş görüş sağlam ası gibi avantajları
mevcuttur u .
Sonuç olarak, dermoid kistler hafife alınmaması
gereken lezyonlardır. Yanlış tanı nüksle eşanlamlıdır ve
kom plikasyonları ölüm le sonuçlanacak kadar ciddi
olabilir. Operasyonda kist tek parça halinde ve zarar
görmeden çıkarılmalıdır. Bununla birlikte ilk operasyon
lezyonun tedavisi açısından en faydalı olunabilen
aşamadır. Tedavide ikinci ve üçüncü operasyonlara gerek
duyulması durumunda lezyonda intrakranial yayılımların
oluşm a riski artacaktır. M R ’da intrakranial uzanım
gözlenmesi halinde operasyonun beyin cerrahisi ile
birlikte planlanması çok daha uygun olacaktır.
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Sünnet sonrası oluşan komplikasyonlar, yetersiz
deri çıkarılmasından üretral fıstüle hatta sepsise, nadir
de olsa ölüme kadar uzanmaktadır A Sünnet sonrası
oluşan fıstülün en sık nedeni ise hemostaz sağlamak
amacıyla frenulumdan üretra duvarını da içerecek şekilde
derin bir sütür geçilmesi olarak gösterilse de; kötü cerrahi
teknik, monopolar koter kullanımı ve megaloüretralı

hastalarda dikkatsiz yapılan girişimler gibi nedenler de
sayılabilir A Üretral fıstülün onanım için kullanılan
yöntemler arasında; basit olarak onanm, fıstül kenarlannı
d e e p ite liz e ed erek re la k sa sy o n in siz y o n la rı ile
yaklaştırma, rotasyon veya ilerletme Hepleri ile, tunika
vaginalis ve bukkal m ukoza grefti ile onarım tarif
edilmiştir A
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Şekil 1:

Üretral fistülün görünümü

Gürcistan Bat um ’ da Haziran 2003 tadilinde yapılan
İnterplast aktivitesi sırasında 8 yaşında bir hasta penis
alt kısmındaki bir delikten işeme şikayeti ile başvurdu.
Hastanın öyküsünde bu şikayeti 3 sene önce sünnet
olmasından sonra başlamış ve iki kez başarısız operasyon
geçirm iş. O perasyonlar sonrası şikayeti b ir türlü
geçm em iş ve h a tta fistü lü n ilk ö n cekinden daha
büyüdüğünü ifade etmekteydi.
Fizik muayenede subkoronal bölgede 3mm çapında
bir fistül mevcuttu (Şekil 1). Hasta lokal anestezi ve
sedasyon altında operasyona alındı ve fistülün üretral yüzü
“hinge” flep ile kapatılıp 6/0 katgüt İle sütüre edildi. Uyluk
lateralinden 1cm uzunluğunda bir insizyon yapılarak 1x1.5
cm büyüklüğünde bir fasya lata grefti alındı.
Alman greft “hinge” flep ile onarılan kısmın 2 katı
olacak şekilde hazırlandı ve onarılmış olan üretranm
üzerine yerleştirilip 6/0 katgüt ile sütüre edildi (Şekil
2), Daha sonra fasya latanın üzeri bir transpozisyon flebi
ile onarıldı. Hastanın ameliyat sonrası 4. ayda telefon
ile yapılan takibinde fistül oluşum unun tam am en
düzeldiği ve idrarım rahatça yaptığı öğrenildi.
Sünnet, tecrübeli bir cerrah tarafından yapıldığı
takdirde kom plikasyon oranı en aza indirilebilecek
cerrahi bir girişimdir 'A Fakat ülkemiz ve bu girişimin
yapıldığı Gürcistan başta olmak üzere bir çok ülkede,
sünnet ehil olmayan ellerde yapılmaktadır.
Fistül çapı 2tnm’ nin altındaki fıstüllerin onanını
oldukça kolaydır ve tedavi edilebilir. 2mm’ nin üstündeki
fıstüllerin tedavisi zor ve başan oranı düşüktür5,1011. Üretra
fistüllerinin kapatılması açısından, fistül çevresinde ince
dennisin olması, yeterli dokunun bulunmaması, cerrahi
sonrası oluşan skar dokusunun olması gibi nedenlerden
dolayı oldukça problem lidir1,M.
Üretral fıstüllerin onarımı için çeşitli yöntemler tarif
edilmiştir; basit dikiş tekniği, üretra ve derinin dik açı
ile sütüre edilmesi, sirküler subkutan flepler, rotasyon
ve ilerletme flepleri ile onarım literatürde sayılabilecek
yöntemler arasındadır5J2. Lokal fleplerin skar oluşumu
nedeni ile çok sağ lık lı o larak k u llan ılam ay acağı
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Şekil 2: Fasya latanın hinge flep üzerine sütüre edilmesi

durumlarda bukal mukoza greftleri güvenilir bir onarım
seçeneği oluşturur 7. Karaca ve arkadaşları “solvent
dehydrated d ura” (T utoplast® ) ku llan arak üretra
fıstüllerinde %100 başarı sağlamışlardır fl.
Fasya lata grefti, Horton ve Devine tarafından penis
düzleştirici girişimler amacıyla deneysel çalışmalarda
kullanılm ıştır A Günümüzde Peyronie hastalığında,
ü re tro p la stid e ve v ag in al askı a m e liy a tla rın d a
kullanılmaktadır 12,14,A
F asy a la ta o to lo g b ir m a te ry a l o ld u ğ u n d an
uygulandıktan birkaç ay sonra doku ile bütünleşme
görülebilmektedir13. Aköz ve arkadaşlarının fasya latayı
hom ogreft olarak uyguladığı deneysel çalışm ada,
uygulamadan 3 ay soma yapılan mikroskopik analizde
fasya latanın çevre bağ dokusuna tamamen entegre
olduğu görülmüştür A Hipospadyas cerrahisi somasında
oluşan sekonder üretral fistül onanmlarında fasya latanın
kullanımı ile başarılı sonuçlar alınm ıştır A Cerrahi
sahaya yakınlığı nedeni ile ürogenital cerrahide kullanımı
kolaydır. Donör saha morbititesi son derece azdır. Sünnet
komplikasyonu olarak oluşmuş bir fıstülde otojen bir
materyal olması, yeterli büyüklükte alınabilmesi, sağlam
olması nedeni ile kullanımını önermekteyiz.
Dr. Deniz ÇEK
4. Gazeteciler sitesi A 18/2
80630 Levent, İSTANBUL
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GÖZ KAPAĞINDA DERİ ŞARBONU; VAKA TAKDİMİ VE
LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Salvet ÖRS
Güneş Hastanesi, Plastik ve Rekonstriiktif Cerrahi Kliniği, Kayseri

Sayın Editör,
Şarbon, Basilim Antrasis adlı bakterinin spor formu
tarafından oluşturulan zoonos bir enfeksiyondur. Hastalık
deri, gastrointestinal ve akciğer şarbonu olmak üzere üç
klinik şekilde oluşabilir. Ensık görülen ve en düşük
mortaliteye sahip form deri tipidir '. Basilin virulansı
toksin üretme ve kapsüler polipeptide bağlıdır2. Bulaşma
genellikle direk temas yoluyla olduğundan en sık el ve
önkol derisi tutulmaktadır. Ancak son yıllarda yüz ve
periorbital bölgeyi tutan vaka sayısında artış olduğu
görülmektedir. Göz kapağım tutan deri şarbonu fiziksel
ve fonksiyonel problemler oluşturmaktadır. Bu nedenle
enfeksiyonun eradikasyonundan sonra hastalar mutlaka
rekonstrüksiyon için değerlendirilmelidir.
50 yaşında hayvancılıkla uğraşan erkek hasta sağ
üst göz kapağında başlayan daha sonra alt göz kapağı
ve malar bölgeye uzanan ağrı, şişlik, kaşıntı, kızarıklık
ve siyah kabuk nedeniyle başvurdu. Sağ alt-üst göz
kapağında ödem hiperemi siyah eskar ve kısmen büllöz
lezyon dikkat çekmekteydi (Resim 1). Periorbital sellülit
ön tanısı ile takibe alman hastanın lezyonundan yapılan
sürüntüde gr (+) çubukların görülmesi ve besiyerinde
.Basillus A ntrasis’in üremesi ile kesin tanı konuldu.
Yüksek doz penisilinle 10 günlük tedavi sonrası üst
kapak ve m alar bölge skarla iyileşirken, alt kapakta
oluşan ektropiyon postauriküler deri grefti ile onarıldı.
Gelişmiş toplumlarda son birkaç yıldır bioterörizm
nedeniyle gündem e gelen şarbon; Afrika, A sya ve

Şekil 1: Sağ ait-üst göz kapağı ve sağ malar bölgede hiperemi,
endurasyon ve siyah eskar izlenmektedir.

gelişmekte olan bazı Akdeniz ülkelerinde hala endemik
bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
İngilizce literatürde son 20 yılda bildirilen periorbital
bölge ve göz kapağını tutan şarbonlu vaka sayısı 40’tn
altındadır. Bu v ak aların y a rısın d a n daha azında
rekonstrüksiyon gerekmiştir. Bu konuda en geniş seri
Yorston veFoster tarafından bildirilen 11 vakalık seridir
f Şarbona bağlı alt gözkapağı defekti onaranında sıklıkla
tam tabaka deri grefti kullanılmaktadır. Çok nadir olarak
fleple onarım da bildirilm iştir4. Yorston ve Foster ’e
göre hastalığın bulaşımı mevsimlere göre değişmekte,
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