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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 redüksi yon unun
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 edilebiknektedir. Foley katateri maksillofasial
k ırıkların 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 en feksiyoıılarma günümüzde oldukça
seyrek rastlanmaktadır.Bunlar çoğunlukla gut, romatoid
artriî ya da yavaş seyiıdi piyojenik enfeksiyonlarla
karıştırılarak yanlış tanı alırlar 1,5 . Tamda gecikme ve
yanl ış 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 yaşnıda bayan hasta sol önkol ve elbileğinde yaygın
yaygın şişlik, kızarıklık ve gtirülan akıntı yakınması ile

Tilrk Plast ftekojıstr Kst Cer Derg (2005) Cilt:13, Sayı:3

Şekil 1: Sol ön kolda kronik tenosinovit tablosu.

Şekil 2: Geç postoperatif görüntü.

kliniğimize başvurdu (Şekil 1). Ay önce başlayan yalanması
nedeniyle başvurduğu farklı merkezlerde farklı merkezlerde
farklı ilaç tedavileri (steroid, antiinflamatuar ilaçlar,
antibiyotikler) uygulanmış olduğu ancak sonuç alınamadığı
öğrenildi. On günlük geniş spelctrumlu antibiyotik ve
fonksiyonel pozisyonda atel uygulamasını takiben akut
inflamasyon bulguları gerileyen hasta öpere edildi. Fistül
ağızlarım içerecek volar kompartmanlar serbestieştriİdi.
Mekanik ve hidrodebridmam takiben kalınlaşmış fleksör
ve ekstcıısör sinovyal dokular eksize edilerek mikrobiyolojik
ve histopatolojik inceleme için örnekler almdı. ON günlük
atel uygulamasını takiben aktif egzersize geçildi. Kültürde
mikobakterium tüberkülozis üremesi ve karakteristik
histopatolojik bulgular ( kazeifikasyon, granülomatöz
inflamasyon, eozinofılik epiteloid hücreler, Langhan's dev
hücreleri saptanması üzerine antitüberküloz ilaç tedavisine
başlandı. İki yıllık izlem sonrası elde tam iyileşme
görülürken; herhangi bir lokal yada sistemik bulguya
rastlanmadı (Şekil 2).

aradaydı. Yetersiz tedavi gören hastalarda ilk bir yıl içinde
nüleşlere sık olarak rastlanmakla birlikte uzun yıllar sonra
(36 yıl) bile ortaya çıkabileceği bilinmektedir
. Üst
ekstremitede tüberkülozun, sistemik bulgu olmaksızın,
farklı klinik tablolarda (tenosivoııit, artrit, daktilit) ortaya
çıkabileceği unutulmamalı, ayırıcı tamda mutlaka göz
önünde bulundurulmalıdır.
Dr. Aydın Gözü
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TARTIŞMA
Tüberküloz hastalığı günümüzde üst eksremitede
oldukça nadir görülmektedir. Wang ve ark.'mn 15 olguluk
serilerinde; yalnızca iki hastda ilk muayene sırasında
semptomların başlangıcı ile doğru tanının konması arasında
geçen sürenin 3 hafta ile 209 ay arasında (ort. 37,5 ay)
değiştiği bildirilmiştir3. 11 olguluk başka bir seride yalnızca
iki hastada tüberküloz öyküsü olduğu, bir hastada ise
belirgin akciğer bulguları olduğu görülmüş; diğer tüm
h a sta la rd a ta n ıd a g ccik ild iğ i v u rg u lan m ıştır J .
İki olguluk bir çalışmada bu sürenin 21 ve 24 ay olduğu
belirtilmiştir4. Olgumuzda Bu süre 6 aydı. Waııg ve ark.'uı
serisinde olguların dokuzunda elbileği, ikisinde dirsek,
ikisinde el, ikisinde hıımcrus, bhinde önkol, birinde omuz
tutulumu saptanmış ve multifokal tutulumu saptanmış ve
multjfokal tutulumu olan atipik mikobakteri etkenli iki
olguda tedavinin başarısız kaldığı göılümüştür “. Bush ve
Schneider'in serisinde tutulumun yalnızca elbileğinde olup
tenosinovit, artrit ve karpaltünel bası bulgularının söz
konusu olduğu belirtilmiştir 5. Olgumuzda tutulum tek
odaklı olup karpal tünel, elbileği, ve önkol 1/3 distaliııde
fleksör - ekstantör tenosinovit ve artrit bulgulan ile bir
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