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Saynı Editör,
Zigomatik kem İle yüz genişliğininin sağlanmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Maksilla ve kranial kemikler
arasında sağlam bir destek olmakla beraber, pozısyonn
nedeni ile travmalardan sıklıkla etkilenmektedir. Çok sık
görülmemekle beraber, zigomatik ark üzerine uygulanan
direkt travma sonucu izole zigomatik ark karıkları meydana
gelir. Temporal kasın sıkışması ve koronoid çıkıntı
hareketlerinin engellenmesi nedeniyle ağız açılmasını
engellenir ve zigomatik ark bölgesinde dıştan bakışta bir
çukurluk görülebilir. İzole ark kırıkları re dükte edildikten

sonra ek b ir tespit gerektirm em ekle beraber, bazı
kırıklarında ek bir destek stabilizasyon için gerekli
olmaktadır 1,3. Sağ malar bölgeye kunt travma öyküsü ile
acil servise başvuran 30 yaşındaki kadın hastanın klinik
m uayenesinde lokal ağrı ve şişlik saptanmış, ağız
açılmasında kısıtlılık olduğu görülmüştür (Şekil 1).
Bilgisayarlı tomografi incelemesinde çift kirili hattı içeren
izole zigomatik ark kırığı saptanmıştır. Operasyonda,
temporal saç hattının 2 cm. arkasından yapılan insizyonla
girilerek Gillies yöntemi ile deprese zigomatik arkredükte

Ş e k i! 2: Hastanın postoperatif bilgisayarlı tom ografi
değerlendirmesinde sol zigomatik arkı alttan destekleyen katater
balonu görülmektedir.
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edilmiştir. Aynı insizyon ve plan kullanılarak 14 F Foley
sonda zigomatik arkın altına yerleştirilmiştir Katater balonu
3 cc. radyoopak madde ile şişirilmiş, tespit dikişi ile
sabitlendikten sonra insizyon kapatılmış ve operasyon
sonlandınlmıştır. Ameliyat sonrası erken dönemde yapılan
bilgisayarlı tomografi incelemesinde, katater balonunun
istenilen pozisyonda bulunduğu ve kırık redüksiyonunun
tam olduğu görülmüştür (Şekil 2). Katater balonu 5. günden
başlanarak aşamalı olarak indirilmiş ve 10. günde sonda
çıkarılmıştır. Ameliyat sonrası 4. ayda değerlendirilen
hastanın şikayetlerinin geçtiği ve herhangi bir kontur
d ü z e n siz liğ i o lm ad ığ ı s a p ta n m ış tır (Ş ek il 3).
Stabil olmayan zigom atik ark kırıkları internal
fıksasyon, eksternal traksiyon veya alttan desteklemek
yoluyla tedavi edilebilmektedir. Foley katateri maksillofasial
kırıkların tedavisinde zaman zaman kullanılmaktadır,
Kataterin yerleştirilmesi, derin tcmporal fasya altındaki
anatomik boşluk nedeni ile kolay ve güvenli olmaktadır.
Diğer tekniklerle karşılaştırıldığında operasyon süresi
daha kısadır. Zigomatik ark redükte edildikten sonra altta
k alan boşluk, k atater balonunun şişirilm esi ile
doldurulmaktadır. Gerekli görüldüğünde ameliyat sonrası
dönemde kataterin yeri ayarlanabilmektedir. Enfeksiyon,
komşu dokularda bası hasarı ve balonun boşalması bu
tekniğin potansiyel dezavantajlarını oluşturmaktadır. Bu
olguda elde edilen başarılı sonuç, stabil olmayan izole
zigom atik ark kırıklarında Foley katater ile yapılan
stabilizasyonun kullanışlı, basit ve ucuz bir yöntem
olduğunu göstermiştir.

Şekil 3 : Hastanın

ameliyat sonrası 4. aydaki görünümü.
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El ve Üst Ekstremitcnin mıkobaktenîeric (atipik yada
tüberküloz) oluşan enfeksiyonlarına günümüzde oldukça
seyrek rastlanmaktadır.Bunlar çoğunlukla gut, romatoid
artrit ya da yavaş seyiıdi piyojenik enfeksiyonlarla
karıştırılarak yanlış tanı alırlar 1,5 . Tanıda gecikme ve
yanlış tedaviler tabloyu ağırlaştırdığından erken dönemde
yakalanıp tedavi edilmeleri büyük önem taşımaktadır.
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Önkol distali vc elbileğinde. tanısı gecikm iş ve
değişikmcrlcezlerd farklı tedavilerle kronikleşm iş,
tü b e rk ü lo z te n o sin o v illi o lg u y u su n m ak tay ız.
OLGU SUNUMU
32 yaşmda bayan hasta sol önkol ve elbileğinde yaygın
yaygın şişlik, kızarıklık ve gtirülan akıntı yakınması ile

