
EDİTÖRE MEKTUP

S M genellikle adolesaıı veya erken erişkin döneminde 
ortaya çıkar ve en sıklıkla gövde, ekstremdeler, kasık 
bölgesi ve aksi İlada görülür fakat yüz bölgesinde nadir 
olarak görülür ve yalnızca yüze lokalize çok az sayıda SM 
olgusu bildirilmiştir 1 . Dolayısıyla sunulan vaka lezyonlarm 
gelişim yaşı ve yerleşimi bakımından nadir bir olgudur. 
Yaygın SM tedavisi zor ve tartışmalı konulardan birisidir. 
En iyi tedavi yöntemi lezyonlarm clcsizyonudur takat çok 
yaygın olduğunda tüm lezyonlarm çıkarılması pratik olarak 
çok uygun değildir çünkü hem çok zaman alıcı bir işlemdir 
hemde cerrahi sonrası kalan yara izleri hastalar için soran 
yaratabilmektedir. Ayrıca boyutları çok küçük olduğundan 
klinik olarak farkcdilcmeyen bazı kistlerin sonradan büyüme 
göstermelerine bağlı hastalığın tekrarlaması mümkündür. 
Dolayısıyla C02 lazer, kriyoterapi, iğne aspirasyoıı ve oral 
retinoid tedavileri denenmiş fakat bunların hiç birisi kesin 
etkili bir yöntem olarak tanımlanamamışlardır 2,>'4'5 . 
Rctinoidlerin derideki sebasc yapılar üzerinde bazı spesifik 
reseptörler vasıtasıyla proliferasyonu ve farklılaşmayı 
engelleyici etkiye sahip oldukları gösterilmiştir6. Retinoİk 
asid daha önceleri SM tedavisinde kullanılmış fakat bu 
tedavi şekli yalnızca inflamc lezyonlarm tedavisinde 
önerilmiştir' .  Daha önceki bildirilen olgularda oral sistemik 
retinoik asid tedavisi kullanılmıştır. Fakat özellikle yaşlı 
hastalarda oral tedavi karaciğer fonksiyonları ve 
kardiyovasküler sistem üzerinde yan etkilere sebep 
olabilmektedir. Bu yan etkilerin önüne geçmek için 
olgumuzda topikal retinoik asid tedavisini tercih ettik ve 
başardı sonuç aldık. Topikal retinoik asid muhtemelen kist 
duvarın d ak i seb o s itle r in  p ro iifc rasy o n u n u  vc 
farklılaşmalarını engelleyerek kalan küçük kistlerin 
regresyonuna yol açarak etki göstermiştir. Retinoik asid 
ayrıca yüzde fotoyaşlaııma üzerine olan olumlu etkileri 
sebebiylede hastada elde edilen tatmin edici estetik sonuca 
katkıda bulunmuştur.

SM tedavisinde cerrahi eksizyonun topikal retinoik 
asid tedavisiyle kombine edilmesinin başarılı sonuç vereceği 
görüşündeyiz. Bu yaklaşımla retinoik asidin sistemik 
etkilerinden kaçımlabilir ve cerrahı uygulama yalnızca 
büyük ve belirgin kistlerin eksizyonuyla sınırlandırılabilir.
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ALT DUDAK REPLANTASYONU

NiSgün Markal ERTAŞ
Başkent Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonslrüktij Cerrahi Kliniği

Sayın Editör,
Derginizde Dr. Civelek ve ark.ları tarafından 

yayınlanan 'Hayvan Isırığına Bağlı Totale Yakın Alt Dudak 
De felçlinin Bilateral Nazolabial Flcp ile Rekonstrüksiyonu: 
olgıı sunumu' (cilt 13, Oc-ak-Nisan 2005, sf 47-49) isimli 
makaleyi okudum. Yazının içerisinde de belirtildiği gibi 
bıı hastada nazolabial fleplcr ile alt dudak rekonstrüksiyonu 
yapılmadan önce ampule parçanın replantasyonu 
denenmiştir. Bu olgunun değerli bulunarak yayınlanmış 
olması nedeni ile bu konudaki literatür bilgilerini ve 
tarafımdan bu hastaya yapılmış olan replantasyon

girişiminin zorluklarını ve başarısızlık nedenlerini yazıyı 
tam am lam ası sebebi ile p ay laşm ak  is te rim . 
Literatürde son 10 yılda replaııte edilen ampute alt dııdak 
sayısı 8'dir 1’2’3’4'5, . Bunlardan Fi dışında hepsi başarılı 
replantasyon 1 ardır. Ampute bir alt dudağın replantasyon 
girişimi postoperatif fonksiyonel ve estetik sonuçları 
acısından değerlendirildiğinde ille tedavi seçeneği olarak 
kabul edilmektedir 1,2 . Ancak 25 mmX15 mm.den küçük 
kopmuş dudak segm entlerinin damar anastomozu 
yapılmaksızın sadece kompozit grefi olarak yerine iade
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edilmesi ile elde edilen başarılı sonuçlar da literatürde 
yayınlanmıştır '. Ampnte parçanın boyutları replantasyon 
için belirleyici Ölçüttür.

Alt dudak repl an tasy onunun kendine özgü zorlukları 
vardır. Alt dudakta anastomoz yapılabilecek uygun venlcrin 
genellikle bulunamaması başlıca sıkıntıyı oluşturur. Dudak 
çevresindeki venöz dönüşün dermal pleksus aracılığı ile 
olması burada anastomoz yapabilecek bir ven bulmayı 
nerede ise imkansız lalar 3,4 . Ayrıca bu bölgedeki arter 
çaplarının nispeten küçük olması ve ampule parçadaki 
yaralanm anın  koparm a tarzında olm ası Önemli 
dezavantajlardır 1. Arteriyel akım sağlandıktan sonra venöz 
dönüş ile ilgili problemleri aşmak için başta sülük 
uygulaması vehepariıı kullanılarak (sistemik veya lokal) 
replantm kaııatılması önerilir L2'5’,J . Sülük uygulaması 
sonueunda kan kaybını karşılamak için uygulanan kan 
transl'üzyonu miktarı literatürde 1-17 ünite arasında 
değişmektedir L2 . Aspirin (oral veya relctal) ve düşük 
molekül ağırlıklı dekstranlar postoperatif dönemde 
kullanılan diğer ajanlardır 1,2 . Gram -l antibakteriyel 
medikasyon (1. kuşak sefalosporiıı) replantasyon sonrasında 
ayrıca önerilmektedir 1.

Yazıda bahsi geçen hasta acil servise başvurduğunda 
alt dudak amputasyonu 4. saatinde îdi. Ait dudağının sağ 
kommisürü intalct olacak şekilde %80’i kopmuştu (Şekil 
1 a). Amputc parça retrakte, toprak ve saman parçalan ile 
kaplı idi (Şekil 1b). Dudağın serum fizyolojik ile yıkanıp 
cerrahi olarak debride e dil dileten sonra replante edilmesine 
karar verildi. Parçada labial arterler avülse olmuş olarak 
tespit edilmesine karşın anastomoz yapılabilecek bir vene

rastlanamadı. Arnpute parçanın sağ tarafındaki labial arterin 
lümeninin ciddi hasai'h olduğu tespit edildi ve sol taraftaki 
labial arter anastomoz için hazırlandı. Sol kommisüründeki 
labial artere 4.5 büyütmeli cerrahi loup ile anastomoz 
yapıldı. Replantm sağ tarafında sadece mukoza tarafı 
dikilerek cilt ve kas dikişleri konulmadı (Şeldl lc). Buradaki 
amaç replantm kanamasına olanak tanımak ve venöz 
göllenmeyi engellemek idi. Hasta hepaıinize edilerek takip 
edilmeye başlandı. Ancak muhtemelen hastanın sürekli 
olarak alt dudağını ısırarak ameliyat sonucunu kontrol 
etmeye çalışması sonucunda yaklaşık 1 saat sonra 
kanlanmanın bozulduğu gözlendi. Anastomoz hattında 
trombris tespit edildi ve lüıııcn içi heparin ile yıkanarak 
anastomoz yenilendi. Hasta dudağını ısırmaması konusunda 
uyarıldı. Postoperatif 24. saatte beslenme ile ilgili bir 
problem ile karşılaşılmadı (Şekil 1 d). Ancak postoperatif
2. günde Hepte arteriyel dolaşan bozukluğu tespit edilmesi 
debride edildi ve alt dudak rekonstrüksiyonu nazolabial 
flepler ile yapıldı.

Bu olguda karşılaşılan zorluklar literatürde bahsi 
geçen zorluklar ile çok benzerdi. Ampule parça kenarları 
koparma şeklinde olan bir yaralanmamla özelliklerine sahip 
olup damar tümenindeki zedelenme ileri derecede idi. 
Venöz anastomoz için uygun ven bulunamadı. Literatürdeki 
zorluklara ek olarak hastamızdaki sosyokültürel özellikler 
de sorun yarattı. Hastanın ameliyat sonrası ameliyat 
başarısını ısrarlı bir şekilde dudağın duyusu ile 
değerlendirmesi ve ameliyat sonucunu sürekli dudağını 
ısırarak kontrol etmeye çalışması nerede ise engellenemedi.

Sonuç olarak alt dudak amputasyoıılan az karşılaşılan,
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replantasyonu ise kendine has özellikleri olan olgulardır, 
Replantasyonun başarılı olabilmesi için yukarıda aktardığım 
hususları iyi değerlendirm ek gerekir. Şüphesiz 
replantasyoııu gerçekleştiren cerrahın tecrübesi, en önemli 
etkenlerden biridir.
Saygılarımla.
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Sayın Editör,
Seyhan ve Şahin'in 2005 yılında derginizde 

yayınladıkları çalışmayıl ilgiyle okuduk. Yazarları bu 
çalışma ve elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı 
kutluyoruz. Biz de gerek fonksiyonel açıdan gerek ise 
kozmetik açıdan yazarların vurgulamış oldukları avantajlar 
nedeniyle TIPFJ (tubularİze insize plate üretroplasti) 
operasyonunun hipospadias onanırımda başarı İle 
kullanılabileceğine inanıyoruz.

Bu teknik 1994 yılında Snodgrass 2 tarafından 
sunulduktan sonra hipospadias cerrahisinde devrimsel bir 
nitelik taşıdığı ve pek çok merkezde oldukça başarılı 
sonuçlanıl alındığı bildirilmiştir. Teknik ilk tanımlandığında 
tek başına tubulaizasyona izin vermeyen, yeterli genişlikte 
uretral yatağı olmayan distal hipospadias için alternatif bir 
yöntem olarak sunulmakla birlikte günümüze proksimal 
hipospadias uygulamalarında da kullanılmış ve hatta pek 
çok merkezde en çok uygulanan temel teknik haline 
gelmiştir. Bu yöntemdeki en önemli olan aşama 
tubularizasyoııu sağlayacak orta hattın  derin tek 
insizyonudur. Yapılan bu insizyonun rc-epitelizasyon ile 
iyileştiği ve istenilen çapta yeni üretraııın oluştuğu 
gösterilmiştir ’ . Bu tekniğin sunulmasındaki temel düşünce 
daha geniş lümenli yeni uretra oluşturmak ve olası 
komplikasyonları azaltmak fikridir 1 . Snodgrass' m

popularİze ettiği bu tekniğin modifikasyonları literatürde 
sunulmuştur. Bu madifi kas yon 1 ardan biri de Yazıcı ve 
arkadaşlarının sunduğu çift insizyon ile TIPU 
uygulamasıdır4 ki, biz bu tekniği 2002 yılından beri 
uygulamaktayız. Snodgrass’m tanımladığı teknikte yapılacak 
derin insizyonla ilgili net bir vurgu olmamakla birlikte 
çalışmasının tartışmasında Dr. William C rom i e tarafından 
sorulan "derin insizyon nasıl olmalıdır ?" sorusunu yazar 
"yeterli relaksasyona izin verecek şekilde olmalıdır" diye 
yanıtlamıştır?. Yazıcı ve arkadaşlarının sunduğu çalışmada 
tavşanın sırtında oluşturulan tüp modelinde, yapılan çift 
insizyonun tek insizyona göre daha büyüle lümen çapını 
oluşturduğu ve daha az infiamatuar yanıta yol açtığı 
gösterilmiştir4.2002 yılından itibaren çift insizyonlu TEPU 
tekniği hastanemizde toplam 14 hipospadias olgusuna 
uygulanmış olup erken dönemde, olgulardan sadece birinde 
(% 7) fıstiil gözlenmiş, hiçbir olguda striktür yada diğer 
komplikasyona rastlanmamıştır. Olguların hepsi en az 6 
ay süreyle takip edilmiş olup, tüm olgulara 6. ay m sonunda 
uretroskopileri yapılmıştır.

Uyguladığımız teknikte Sondgrass' m tanımladığı 
uretral plakdaki derin tek insizyon yerine, daha yüzeye 1 
çift insizyon (resim 1) kullanılmakta ve tüp çok daha rahat, 
gerilimsiz kapatılabilmektedir (resim 2).
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