EDİTÖRE MEKTUP

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
Koçanlı Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D., İzmit

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 (R esim 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
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geçirilerek literatüre kazandırılan postaurikuler Hep, bu
y e rle ş im d e k i tü m ö rle rin re k o n strü k s iy o n u n d a
kullanılabilecek en uygun seçenektir2,3,4. Flebin anatomisi
1983 te Krespi ve 1997 de Taimi ve arkadaşları tarafından
gözden geçirilmiştir 3,:> . Kurşun oksit enjeksiyonu ve
term o g rafik lo k alizasy o n la y apılan çalışm alarda
postaurikuler arterin 6x 11 em lik bir alanı beslediği
görülmüştür. Bu alan anteriorda tragustan başlayarak
ckstcrnal kulak yolunun 5 cm posteriomna kadın mastoidin
de 6 cm in feri orun a kadar uzanmaktadır. Diğer damarlarla
ortak beslenen alan 1 cm yi geçmemektedir. Postaurikuler
arterin kurşun oksitle enjeksiyonu sonu kulağın
posteriorunun % 100, anteriorunun % 90 mm boyandığı
görülmüştür.
Postauriküler ada debinin en önemli dezavantajı olarak
postoperatif dönemde kulağın mastoidc fazla yakınlaşması
nedeniyle oluşan "pinning" deformilesidir. Humphrey ve
arkadaşlarının takiplerinde bu defonnitenin zaman içinde
düzeldiği ifade edilmektedir 2 , Planlanması sırasında
postaurikuler sulkusun ortasına yerleştirilmesi ile bu
defonnitenin azaldığı kanısındayız. Olgularımızda geç
dönemde bu sorunla karşılaşılmamış; hematom, enfeksiyon,
dikiş açılması gibi komplikasyonlar gözlenmemiştir.

arasındadır " . Renk uyumu vc kon tur deformitesinin
düzeltilmesi postaurikuler myokutan ada flebi ile daha iyi
sağlanmaktadır 1,2. Büyük defektlerde bile kıkırdak grefti
konm asına gerek kalm am aktadır 2 . Pcdikülünün
güvenilirliği ve donor saha morbiditesinin olmaması bu
flebin kullanılmasmı kolaylaştmnaldadır 1. Postaurikuler
flebin beslenme alanı geniş olduğundan kulak konkasının,
batta konkal ünitin dışına çıkan defektlerin onarunmda
ilk tercihler arasında yer alması gerektiğini düşünmekteyiz.
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Resim 1: Sol kulak konkasını dolduran ülsere bazal hücreli karsinom

Postaurikuler ada flebi greftleme ile kıyaslandığında
kozm etik sonuçları üstün olan bir tekniktir. Grcft
u y g u la m a sı, p e rik o n d riu m u n in ta k t o lm a sın ı
gerektirdiğinden endikasyonlan sınırlıdır. Kullanılabilecek
diğer lokal flep seçeneklerinden olan preaurikııler
traııspozisyon flebi veya preaıırikuler flepte, kıllı derinin
kulağa transpoze edilmesi ve ikinci bir girişimle pedild.il ün
ayrılm asının gerekliliği sayılabilecek dezavantajlar
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