EDİTÖRE MEKTUP

olsa metastazların %75-80'i akciğere , daha nadir sıklıkta
servikal lenf no dİ arına, beyine ve kemiklere olduğu
bildirilmektedir 4. Unilokuler ameloblastomlar sıklıkla
enukluc ya da kürete edilir. Fluoroskopik tanının konmasıyla
benign natürlü olan bu lezyonda çok agresi f bir cerrahiden
uzaklaşılabilir. Ameloblastoma milcroskopik olarak 3 tiptir:
U nikistik, peri ferah m u ltik istik ya da solid ' .
Unikistik tip ille kez 1977 yılında Robinsoıı ve Martinez
tarafından tanım lanm ış olup Gol d tarafından rapor
edilmiştir. Tüm vakaların %15'i unikistik tiptedir. Unikistik
am el o b las to rn a la r y a v a ş b ü y ü y e n r adi ö lü sen
neoplazmalardır, diğer tiplere göre daha erken yaşta
görülürlerJ'5.
Pcriferal ameloblastoma nadirdir, 1959 yılında rapor
edilmiştir ve mikroskobik olarak solid ameloblastomalara
benzerler. Kemikle beraber yumuşak doku tutulumu da
görülür. Perifcral amcloblastomada tam eksizyon yapılır,
kür şansı yüksektir, rektirrens halen rapor edilmemiştir.
M ihtilastık ya da solid tip en yaygın tiptir ve Gold tarafından
düşük grade malign neoplazm olarak kabul edilir, yavaş
büyür, infıltratiftir, kemik ve yumuşak doku dcstrüksiyoııu
görülür, komplet eksize edilmezse rekurrcııs eğilimlidir4’'.

Resim 3: Postoperatif görünüm.
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-20 C"’DI (CRYOPRESERVE EDİLMİŞ) HOMOGREFT SAKLANMASI
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Sayın Editör;
Kaza ve yanık sonrası olan geniş vücut yüzeyi
kaybında deri ile rekonstrüksiyon yapılması zorunlu bir
işlemdir. Çünkü açık yaralar protein ve sıvı kaybına neden
olur ve bakteria.1 invazyon için uygun bir ortam sağlarlar.
Yanık ve kaza sonrası oluşan geniş yaraların
tedavisinde eryopreserved deri grefti kullanılması halen
en iyi seçenek ve en başarılı tedavi modalitesidir. Geniş
kullanım alam olmasma rağmen deri grefti saklanması için
kabul edilmiş herhangi bir yol ve saklama zamanı yoktur1.

İnsan otogrefti ilk olarak 1903 'de Wentscher tarafından
0°C'de fizyolojik salın içinde saklandı ve takiben kendi
donör alanına yeniden konuldu. Donmuş deri saklamaktaki
esas amaç viabîliteyi vc deri hücrelerinin yapısal
bütünlüğünü korumak ve uygun ortam oluştuğunda grefti
alıcı alana transfer eünektir. Hipotermik deri saklanmasının
etkinliğini gösteren kriterler; posttransplantasyon adaptasyon
ve revaskularizasyondur 3,3.
Bu çalışmada; değişik hastalardan elde edilen ve
rekonstrüksiyon sonrası artan KKDG (kısmi kalınlıkta deri

Tiirlc Plast Rekonstr Esi Cer Derg (2006) Cilt: 14, Sayı:l

g refti) kullanıldı. Cryoprcscrvcd edilecek deri greftieri
1 cm 2 olacak şekilde hasırlandı. Greftler fizyolojik şalin
ile ıslatılmış gazlı bez içinde -20°C 'de saklandı. Hazırlanan
spesimenler 1, gün ile 20. gün arasında ışık mikroskopu
altında hematoksilen eozin ile boyandıktan sonra 40
derecelik büyütme altında incelendi,
1. ve 15. günler arasında incelenen greftler normal
görünümde idi. Scbasc glandlar ve saç shaftlan içeren saç
fol 1ikülleri görüldü. Saç fol 1ilcül 1erinde vaskuler
dejenerasyon, nekrozis ve nekrobiozis görülmedi (Resim!).

Resim 3: Deri greftinin 17-18. günlerden sonra görünümü

Resim 1: Deri greftinin 15. güne kadar görünümü

15. günden soma subepitelyal seperasyon tespit edildi
ve bu alanda nükleer atıklar ve fibrin depositleri görüldü
(Resim 2). 17. ve 18. günlerde anlamlı subepitelyal
seperasyon ve nekrotİk artıklar görüldü (Resim 3).

Resim 2 : Deri greftinin 15, günden sonra görünümü

Genellikle geniş defektlerin rekonstrtiksiyonunda
allogreftler kullanılır. Bunun için greft sıvı içinde +4°C'
de saklanır. Son zamanlarda birçok cerrah cryoprcscrvcd
greft kullanm ayı tercih etmektedir. Cryopreserved
allogreftler gliserol veya Me2S04 (dimetil siilfoksit) içinde

saklanabilir. Yapılan çalışmalarda Me2S04 içinde saklanan
grefti erin viabilitesinin daha iyi olduğu görülmüştür.
Cryopreserved kadavra derisi yaşayan donörden alman
taze derinin % 40-50'sini sağlar ve cryopreservasyondan
sonra % 40-50 oranında düşer 4 . Literatürde birçok
cryopreservasyon tekniği mevcuttur. Cry op re s ervasy on
periodu 0.3 ile 185 gün arasında değişir. Bu periodda
grcftİn tuttuğunu gösterir bulgu; cilt canlılığının sinmesidir.
Zaman içindeki bu değişim mevcut greftin görünümü ve
palpasyon neticesinde zemine yapışmış olduğunun
anlaşılmasıyla değerlendirilir5.
Yaraların metabolik olarak aktif vc yapısal olarak
korunmuş deri ile örtülmesinin birçok avantajı vardır.
Deriyi donmuş olarak saklamanın en önemli avantajı; deri
hüre viabilitesinin ve yapısal elemanlarının korunmasıdır.
Halen ne kadar uzun süre ile deri saklandığında ne
kadar performans elde edileceğine dair çalışm alar
yapılmaktadır. Yapılım bir çalışmada 5-7 yıl arası saklanmış
cryopreserved insan kadavra derisi ile taze deri
karşılaştırılmış vc ille 5 yıl fark bulunamamıştır. Solcoseryl
(proteinden arındırılmış sığır hemodializatı) içinde saklanan
deri grefti, glyccrol içinde saklanan deri grefti ile oksijen
tüketimi yönünden karşılaştırıldığında ilk iki hafta değişiklik
olmadığı görülmüştür. Fakat 3. haftadan sonra Solcoseryl
lehine anlamlı değişiklikler tespit edilmiştir. Günümüze
kadar allograft korunması ile ilgili birçok çalışm a
yapılm ıştık.
Bizim çalışmamızda homogreftlerin saklanması ve
korunması incelenmiş ve greft viabİlitcsi 20 gün süreyle
ölçülmüştür. Bu teknik ile grefti em e için uygun olmayan
geniş defekt ve yanık olan hastalarda debridman sırasında
greft alınıp saklanarak alıcı yatağa granülasyon dokusu
form asyonu oluştuktan sonra transfer edilebilm esi
sağlanmaktadır. Aynı zamanda greft donör alanı sınırlı
olan hastalarda donör alanı iyileşerek ikinci kez greft alımı
için donör alanın uygun hale gelebileceği 2 hafta süre bu
teknik
say esin d e te k ra r k u lla n ıla b ilm e k te d ir.
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Sayın editör;
Elde primer sarkoma vc metastatik karsinoma; benign
tümörler vc tümör benzeri lezyonlara göre daha nadirdir.
Bununla beraber florid reaktif mezenkimal prolilerasyon
vc Bizarre parosteal osteokondromatöz proliferasyon
(BPOP) sarkom ayla karışabilen iki pseudom align
lezyoııdur1. BPOP, genellikle kal si fiye osscos ve kartılajmöz
bir oluşumdur 1 2 .
Sıklıkla ellerde ve ayaklarda; en sık proksimal ve
orta falanksta, ikinci sıklıkta metakarp ve metatarslarda
tutulum görülür. Ancak son zamanlarda uzıın kem iklerde
hatta maksillada da BPOP görülebileceği bildirilmektedir1E
BPOP; nadir görülen bir psendomalign lezyondur ve
tedavisi cerrahidir. Ne yazık ki cerrahi sonrası rekürrens
oranı yüksek olup %20-55 olarak belirtilmektedir.
Rekürrens görülen vakaların % 20’ sinde birden fazla
rekürrens olabileceği belirtilmektedir. BPOP gönden
hastalar 14 - 74 yaşları arasında olup ortalama yaş 40
olarak bildirilmektedir. BPOP görülen hastalarda kadın
erkek oranı 1/1 ’dir 1,2.
OLGU: 11 yaşındaki erkek hasta sol cl avuç içinde
el hareketlerini kısıtlayan kitle şikayetiyle başvurdu. Yapılan
fizik muayenede kitlenin sert, immobil, metakarpofalengeal
eklem bölgesinden başlayıp proksimal falankslara uzanım
gösterdiği, fleksiyon hareketlerini kısıtladığı tesbit edildi
(Resim 1-2). Kitle 4x3x2.5 cm boyutlanlıdaydı. Hastanın
sistemik fizik muayenesi ve tüm laboratuar bulgulan
normaldi. X-ray 'de sol eldeki kitlenin kalsifiyc ve 3-4.
metakarpofalangeal bölgede olduğu tesbit edildi (Resim3).
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Resim 1: Hastada sol el palmar bölgedeki kitlenin preoperatif
görünümü.

