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yerleşmiş, torak al duvara yapışıl*: iki adet kitle imajı tespit
ettik.
Lczyonım benign ve hastaların çoğunun ascmptomatık
olması nedeniyle sıklıkla konservatif tedavi yeterli
olmaktadır 2 . Bu yüzden hastamızın asemptomatik olan
sol dorsal rezidü lezyonuna herhangi bir cerrahı girişim
düşünmedik. Ancak ağn vc eldem hareketlerinde kısıtlılık
mevcut olan hastalarda eksizyon önerilmektedir 1,2 .

Resim 2: Histopatolojik inceleme: rastgeie yerleşimli fibroblastlar
ve kollajen lifler ile yuvarlak görünümlü elastik liflerden oluşuyor
(EVG, 200X).

Resim 11 Preoperatif aksiyel kesit Magnetik Rezonans görüntüsü;
sağ ve sol(rezidü) subskapuler yerleşimli elastofibroma dorsi.
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Sayın Editör,
Deprem veya diğer büyük doğal afetlerden sonra
rastlanılan ezilme yaralanmalarında ekstremitelerin uzun
süre bası altında kalması sonucu oluşan kas hasarının
sistemik etkileri nedeniyle ezilme sendromuna yol açtığı
bilinmektedir. Ezilme sendromuna yol açan mekanizmalar
gözden geçirildiğinde; ezilen ekstremitenin, hastanın
hayatım tehdit eden olaylar zincirinin başlangıcı olduğu
görülecektir 1. Bu olgularda dışarıdan görülen yaralanmanın
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aslında buz dağının görünen kısmı olduğu bilinen bir
gerçektir. Ancak ezilme yaralanm ak ekstrem itenin
kurtarılmasına ya da erken amputasyonuna önceden karar
verm ek çok tecrübeli cerrah ları dahi ikilem de
bırakabilmektedir. Alt eksremite travmalarını takiben,
v erileb ilecek erken am putasyon k ararm a rehber
oluşturabilmek amacıyla, kilimle değerlendirmeye dayanan
bazı kriterler Önerilmiş olmakla birlikte, bunların hiçbiri
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ezilmeye uğramış ckstremitenin erken amputasyon kararım
önceden tam olarak belirleyebilecek objektifliğe ve
yeterliliğe sahip değildir2.
O perasyonlar sırasında diğer kliniklerden de
konsültasyonlar alınarak ortak bir amputasyon kararı
verilmeye çalışılmışsa da bunlar hep sübjektif verilere ve
klinik deneyimlere dayanarak verilmiştir. Bir diğer konu
da ezilme yaralanmalı ekstremiteye yaklaşımda plastik
cerrahi kliniklerinde çok iyi bilinen iskemi-reperfiizyon
hasarının diğer k onsültan klinikleree tam olarak
bilinm ediğinin m üşahade edildiğidir. Debritm anlar
esnasında iskemi/reperfüzyona uğramış bu kasları gören
plastik cerrahların amputasyon önermelerine, rağmen,
cerrahi alanda gördükleri makroskobik kanamaları bu
kaslar yaşıyor şeklinde yorumlayan diğer cerrahı klinikler
bu yaralılara verilecek amputasyon kararının günlerce
gecikmesine sebep olmuştur. Ancak günlerce süren
pansuman ve debritmanlar zincirinden ve hastalanıl genel
durumlarının bozulmasından sonra bahsedilen olgularda
ampntasyona gidilmiştir.

Resim 1: Göçük altından 14 saat sonra çıkarılan 29 yaşında erkek
hasta. Olgunun sağ alt ekstremitesinin debritmanlar sırasındaki
görünümü.

Diğer cenahi kliniklerle aramızda geçen bu deneyimler
bizi ekstrem itenin amputasyon ya da kurtarma kararım
vermede objektif kriter arayışma yönlendinniştir. Üç fazlı
sintigrafide kullanılan Tc-99m pyrophosphate (PYP) ve
Tc-99m ıuethylene diphosphonate ( M D P) gibi ajanların
kas nekrozunu alanlarında ve yumuşak doku nekrozu gibi
lezyonlarda birikim gösterdiği bilinmekteydi 1,4. Ancak
özellikle ezilme (crush) yaralanmalarda üç fazlı sintigrafınin
kullanımı ve değerlendirme kriterleri ile ilgili geniş vaka
serileri literatürde o yıllarda henüz bildirilm em işti.
Mevcut bilgilerden yola çıkarak ezilme yaralanmasına
uğrayan sınırlı sayıdaki olgumuzda üç fazlı sintigrafı ile
ekstremitelerin değerlendirilmesi yapıldı (Resim 1-3).
Ancak klinikte takip edilen ve özellikle ezilme sendromu
da gelişen olguların yoğun bakım gerektirmesi, nefroîoji
kliniğine diyalize götürülüp getirilmek zorunda oİmal an,
nükleer tıp anabİlİm dalının hastane ana binası dışında ayn
bir bina olarak konuşlanmış olması ve belki de en önemlisi
ekibimizin aylarca bu yaralıların bakımı ile uğraşmış olması
bu yaralıların düzenli olarak üç fazlı siııtigrafilerinin
çekilmesini zorlaştırmış dolayısıyla konunun bilimsel bir
makalede bildirilme fırsatı olmamıştır.

Resim 3ı Aynı olgunun sağ dizaltı amputasyon uygulandıktan
sonraki görünümü. Anterior tüm vücut görüntüleri multipl kot
fraktürlerine ek olarak (küçük oklar) tüm vücutta yaygın yumuşak
doku tutulumu göstermektedir.

Üç fazlı kemik sintigr a fisinde orta yada yüksek
miktarda farmösitik ajan tutulumu görülen kas gruplan
ciddi yaralanması olan ya da kas nekrozu olan yerler olarak
değeri en diri lebilmektedir. Aynca kemik yapıdaki mevcut
fraktürler de ortaya konabilin ektedir (Resim 2). Üç fazlı
sintigrafinin diğer avantajları ise hastaların daha az
radyasyona maruz kalması ve CT ve MR a göre daha ucuz
olm asıdır.
Son yıllarda ezilme yaralanmalarmda üç fazlı sintigrafı
görüntülerinin skorlaması ve kas hasarının sınırlarının
belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar literatürlerde yerini
almaya başlamıştır. Hatta ezilme yaralanması dışında kas
hasarına sebep olan elektrik yanıkları, donuklar ya da
enfeksiyonlar gibi durumlarda doku yaşayabilirliğinin
değerlendirilmesinde üç fazlı sintigrafınin kullanılarak çok
cesur amputasyon kararlarının verilebileceği gösterilmiştir5.
Ezilme yaralanmalı ekstremitenin olası erken amputasyon
kararını verebilmede üç fazlı s intigr afin in rolü akılda
tutulmalıdır. Bu şekilde hem hastanede kalma süresi
azaltılabilecek hem de hastanın bir an Önce verilebilecek
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bir kararla günlerce gereksiz bir beklentinin içinde kalması
önlenebilecektir. Ancak üç fazlı sintigrafinin etkinliğinin
tam o larak ortaya k o n ab ilm esi, belirli k rite rler
oluşturulabilmesi için birçok merkezli daha geniş seriler
ve çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Resim 2: Aynı olgunun kan akımı (a), kan havuzu (b) ve geç faz
(c) görüntüleri her iki ait ekstremitede belirgin şekilde artmış birikimi
göstermektedir. Bu olgu yoğun cerrahi debritmanlara alındı ve
ile rle y e n g ü n le rd e sağ d iz a ltı a m p u ta syo n u yg u la n d ı.

KULAK KONKASININ POSTAURİKULER ADA FLEBİ
İLE REKONSTRÜKSİYONU
Çiğdem ÜNAL, Cenk ŞEN, Deniz İşcen ÇEK
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Kulak konkası gibi anatomik yerleşimi ve komşuluğu
çok özel bir bölgedeki defektlerin anatomik iinit ve
snb ün itlere göre onarılması gerekir. Yaşları 56 İle 75
arasında değişen, 1998- 2003 yılları arasında başvuran
beş bazal hücreli karsinom vakasına uyguladığımız
postaurikuler ada debinin sonuçları ve flebin özellikleri
yeniden gözden geçirilmiştir.
Tümünde kulak konkasmı dolduran ve biopsi sonuçlan
bazal hücreli karsinom gelen hastalarda tümör eksizyomma
ek olarak kıkırdak da perikoııdritımla beraber eksize edildi
(Resim 1). Kulak arkasında uygun ciipsoid İnsizyoıı
yapıldıktan sonra çevresinde bir miktar diseksiyon yapılarak
serbestleştirildi. Daha sonra flap, uzun aksı üzerinde 180
derece döndürülerek kulağın anterioruna getirildi. Böylece
kulağın posterior sulkusuna yerleşimli olarak tasarlanan
flep anteriora geçirilerek konkaya oturtulmuş oldu. Donor
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salıa primer olarak tek dikişlerle onarıldı. Hastalanıl patoloji
sonuçlarının hiçbirinde cerrahi sınırda tümör görülmedi.
Hastalar en kısa 1 yıl olmak üzere ortalama 2.5 yıl takip
e d ild i. T akipte nüks g ö z le n m e d i ( Re s i m 2).
Kulak kon kasının onarmamda kıkırdağın alındığı
veya alınmadığı durumlarda da seçenekler sınırlıdır 1. Bu
bölgede 2 cm den küçült, alanların primer sütür ile onanını
veya sekonder iyileşmeye bırakılması gibi yöntemler
uygulanmaktadır 1,2. Kıkırdağı alınmamış ve perikondriumu
sağlam olan bir kulakta greftle onarım mümkündür fakat
kozmetik sonuçlan greft koııtraksiyonu görülmesi nedeniyle
yüz güldürücü değildir 1,2,
Postaurikuler Hep, teknik olarak uygulaması kolay
fakat teorik olarak tasarımı zor anlaşılabilen bir Heptir.
1968 de Gİngrass ve Fickrell tarafından ilk kez tarif edilen,
daha sonradan Mas son tarafından yeniden gözden

