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ÖZET Maksillofasiyaî kırıkların %60'dan fazlasında
sorumlu etken trafik kazalarıdır. Darp, ateşli silah
yaralanmaları ve iş kazaları diğer nedenlerdir. Pediatrik yaş
grubunda ise en sık neden düşme ve trafik kazalarıdır.
Maksillofasiyaî travma sonucu en sık nazal kemikte kırık
görülmektedir: Etkilenen diğer kemikler sırayla; mandibula,
zigoma ve maksi iladır.
Mandibula kırığı nedeniyle başvuran hastalarda sıklıkla ağız
açıklığında kısıtlılık,travma bölgesinde ödem, ağız açma
kapama hareketleri sırasında ağrı sıklıkla görülen şikayetlerdir.
Fizik muayenede çenede asimetri, okluzyon bozukluğu,
hematom, kırık hattında hareket tesbit edilebilir.
Bu çalışmada kliniğimizde karşılaştığımız mandibula kırıkları
nedeniyle tedavi ve takip edilen 113 hastada; etyoloji, kırık
lokalİzasyonu, etyoloji ile kırık lokaiizasyonu arasındaki ilişki,
yaş ve tedavi protokolleri retrospektif olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mandibula kırığı, intermdksillerfıksasyon,
intemal tespit.

SÜMMARY
Reason o f maxillofacial fraetures are traffıc accident (60%),
beating, fırçamı accident, workaccident. Atpedıatricpatients
most o f the maxillofacial fraetures' reasons are falling down
and traffıc accident. After maxillofacialfraetures nasal bone
is the most affected bone and other bones are mandible,
zygoma and maxilla respeetively.
The symtomps o f the patients sufferingfrom mandiblefraetures
are restriction o f opening mouth,edema at trauma region and
pain with the movements o f the mouih. in physical ex.am
asymetry o f mandible, deformity o f occlusion, hematoma and
movement at the fraeture line are found.
In this study we exam.ined 113 patients who were treated or
observedfor mandibular fraetures at oıır clinic fo r age ,
treatment protoeol, etyology, localİzation o f fraeture, and
relalionship benveen localİzation and etyology retrospeetively.
Keynvords: Mandiblefraeture, intermaxillarfixation, intemal
fıxation.

GİRİŞ
M aksillofasiyaî kırıklar; yüz bölgesinde oluşan
travmalar sonucu meydana gelir ve %60'dan fazlasında
neden trafik kazalarıdır. Darp, spor yaralanmaları, iş kazaları
diğer nedenlerdir 1. Pediatrik yaş grubunda ise en sık
düşme ve trafik kazaları karşım ıza çıkm aktadır 2 .
Maksillofasiyaî travma sonucu en sık nazal kemikte kırık
görülmektedir.
Mandibula anatomik olarak kondiî, koroııoid proçes,
ramus, angulus, korpus, simphizis ve alveol olmak üzere
7 bölgeye ayrılır. Kondil, angulus ve simphizis kırık
açısından en hassas anatomik bölgelerdir. Simphizis,
dışardan gelen travmaya en çok maruz kalan bölgedir.
Uzun kanin dişler ve mental foramen varlığı kemiği kmklara
karşı zayıf kılmaktadır. Kondil ve angulus diğer mandibula
kısımlarına göre daha ince bir kemik yapısı içermektedir,
bu nedenle kondil ve angulus bölgesi de kmklara karşı
hassastır. Mandibula kırığı en sık kondilde (%36) daha
sonra sırasıyla korpusta (%21) ve angulusta (%20) görülür.
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Pediatrik yaş grubunda ise en sık kondil kırıklan görülür1’'.
Bunu parasİmphizis, korpus ve angulus kırıklan izler.
Mandibula kırıkları, mandibulaya tutunan kasların kırık
fragmanlarına uyguladıldan kuvvetin yönüne göre favorable
(ayrılmamış) ve unfavorable (ayrılmış) olmak üzere 2
grupta sınıflandırılır. Korpus, simphizis ve angulus kırıklan
travmanın ya da kaslann etkisiyle sıkldda deplase olurken
kondil, koronoid vc ramus kırıkları ise kasların etkisiyle
sdclıkla stabilize olur.
Mandibula kırığı olan hastada ağrı, ağız açıklığında
kısıtlılık ve travma bölgesinde ödem gibi şikayetler görülür.
Fizik muayenede ise çenede asimetri, okluzyon bozukluğu,
ağız açıklığında kısıtlılık, kırık hattında ekimoz, dişlerde
asimetri, palpasyonda kinle hattında krepıtasyon ve bimanuel
muayenede mandibulada hareket görülür.
Bu yazıda; kliniğimizde mandibula km ğı tanısıyla
takip edilen hastalarda uygulanan tedavi ve sonuçlan ile
ilgili retrospektif çalışm a sonuçları sunulmaktadır.
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Çalışmamıza sadece mandibnia kınğı olan hastalar dahil
edilmiştir.
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MATERYAL - METHOD
2000-2006 yılları arasında kliniğimizde man di bula
kırığı nedeni ile tedavi görmüş 30Tu kadın, 72'si erkek ve
l l ’i çocuk olmak üzere toplam 113 hasta, retrospektif
olarak incelendi.
Bu hastaların 70'i (% 6 1.94) trafik kazası, 2 0' si
(% 17.69) düşme, 15’i (%13.27) darp, 5'i (%4.25) ateşli
silalı yaralaması ve 3'ü (%2.65) iş kazası sonucu poliklinik
veya acil servisimize başvurdular.
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Tablo 2: Kırıkların dağılımı

Tablo 1: Mandibula kırıklarının etyolojiye göre dağılımı

BÜLGULAR
Hastaların yaşlan 4 ile 103 arasında (ortalama 38.2)
idi.
Hastaların, 38'inde parasimphizis / simphizis kırığı
(%33.6), 37'sinde parasimphizis ve angulus kombine kırığı
(%32.7) 17'sinde izole angulus kırığı (%15), 8'inde korpus
kırığı (%7), 5'j.nde raıııus larığı (%4.4), 4'iinde sublcondil
kırığı (%3.5) ve 4’iinde alveol kırığı (%3.5) tespit edildi.
Hastaların 68'inc (%60.17) açık rediiksiyon yani plakla
intemal tespit ve tel ile intcrmaksillar filcsasyon. 18'iııc
(% ]5.9) açık rediiksiyon yapılarak sadece plakla intemal
tespit ve izole sublcondil, alveol ve simp hizis kırıkları olan
26 hastaya (%23) intermaksiller filcsasyon ile kapalı
rediiksiyon uygulandı. Ateşli silah yaralanması nedeniyle
kliniğimize başvuran ve korpusta parçalı kırıklan olan 1
hastaya kem ik defekti nedeniyle kemik grefti ile
relconstrüksiyon yapıldı.
Kliniğ imizde açık redüksiyon ve plakla tespit yapılan
tüm hastalara preoperatif dönemden başlanarak, postoperatif
5 gün süresince antibiyotik tedavisi uygulandı. Kırık
oluştuktan sonra geç başvuran ve enfekte olmuş, kırık
hattında dişi olan ve unfavorable kırıklan olan 5 hastanın
postoperatif takiplerinde enfeksiyon görüldü. Sadece 1
hastada(7 aylık hamile) insizyon hattında piy ojemle
granülom gelişti. Toplam 17 hastada (%15,04), fistül
oluşumu ve plağın ekspoze olması gibi nedenlerle ve
çocuklarda titanyum plaklar çıkarıldı.

TARTIŞMA
Mandibula kuılcları en sık kon dil, korpus ve angulusta
görülür. Bu bölgelerin anatomik olarak daha zayıf olduğu
literatürde tanımlanmıştır tJ .
Angulus kırıklan çoğunlukla direkt olarak mandibula
kenarından alman darbeler sonucu, darbenin olduğu tarafta
3. molar diş hizasında görülür. Mandibulaya anterior yönden
ve doğrudan gelen darbeler, darbenin olduğu alanda ve zıt
taraftaki kondil veya angulus bölgesinde kırık oluşturur.
Subkondil kınldan ise çoğunlukla mental prominense veya
karşı taraf korpusa gelen doğrudan darbeler sonucu oluşur.
Darbe sonucu aynı tarafta angulus ve karşı tarafta kanin
diş ve premolar bölgeye uzanan korpus kırıkları görülebilir.
Sonuçta travmaya uğramış mandibulada kırık paterni,
intrinsik olarak mandibulanm kemik anatomisine ve
ekstrinsik olarak mandibulaya tutunan kaslar, ligamentler
ve darbenin yönü ve oluştuğu noktaya bağlıdır.
Yapılan çalışmalarda hem maksili o fa si yal hem de
mandibula kırıklarının en sık sebebi olarak trafik kazaları
bildirilmektedir 1. Trafik kazalarını darp izlemektedir.
Bizim çalışmamızda da mandibula kırığına yol açan en
sık sebep % 61.94 ile trafik kazaları olmuştur. Farklı olarak
düşme % 17.69 ile 2. sırada , darp %13 ile 3. sıradadır.
Bunları ateşli silah yaralanması ve iş kazaları takip
etmektedir.
Yapılan çalışmalarda mandibnia kırıklarının çoğunlukla
erkeklerde görüldüğü ve 11 -40 yaşları arasında olduğu
belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda da hastaların çoğu (%63)
erkektir. Yaşları ise çoğunlukla 1 8 - 4 5 arasında
değişmektedir.
Literatürde mandibula kırıklarının en sık %36 ile
lcondilde daha sonra sırasıyla korpusta (%21) ve angulusta
(%20) görüldükleri bildirilmektedir. Bunları %14 ile
simphizis ve parasimphizis. %3 ile ramus, %3 ile alveol,
%2 ile koronoid proçes kırıklan izlemektedir. Bizim
çalışmamızda bu sonuçlardan farklı olarak en sık %33.6
ile parasimphizis / simphizis kırığı görülmüştür. İkinci
sıklıkta %32.7 ile angulus ve parasimphizis kombine kınğı
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görülmüştür. %15 ile izole angulus kırığı, %7 ile korpus,
%4.4 ile raimi s, %3.5 ile subkondil ve %3.5 ile alveol
kırığı bunları izlemiştir,
Maksillofasiyal kırıkların tedavisinde temel prensipler
aşağıdaki gibidir:
- Kırık kemik scgmcntlcrin serbest uçlarındaki
fragmanların ve kötü dokuların debride edilmesi,
- Oldiizyonun sağlanarak kemik segmentlerin redükte
edilmesi,
- Rijid immobilizasyon,
- Erken hareket ile fonksiyonların korunmasıdır.
Bu prensiplerin yerine getirilmesi için birçok teknik
uygulanabilir. En çok uygulananlar; kapalı redüksiyon ve
intermaksillar fiksasyon, açık redüksiyon ve intemal tespittir.
Ö zellikle favorable kırıklarda, A rch-barr teli ile
intcrmaksiller fiksasyon (IMF) yapılarak kapalı redüksiyon
uygulanabilir. İMF; lokal anestezi ile uygulanabilen bir
yöntemdir. Çocuklarda 9-12 yaşlarda İMF uygulanabilir.
Elızlı kemik iyileşmesinden dolayı çocuklarda 2-3 haftalık
fiksasyon süresinin yeterli olduğu düşüncesi yaygındır.
F akat bu tek n ik ile tem porom andibular eklem de
pseudoartroz oluşabilir ve ağız açıklığım sağlamak için
fizik tedavi gerekebilir. Ağız bakımı zordur, beslenme
problemleri oluşabilir. Birden fazla kırık varlığında, kırık
hattının deplase olduğu ve intermaksiller fiksasyon ile
oklüzyonun düzeltilemediği durumlarda, kırık hattında
defekt varlığında, enfekte olmuş kırıklarda ve medikal
veya sosyal problem leri olan hastalarda tek başına
intermaksiller fiksasyon yeterli değildir. Özellikle çekim
gücü dikkate alındığında unfavorable kırıklarda ve kırık
oluşmnundan sonra geç başvuran hastalarda açık redüksiyon
yöntemiyle plakla intemal tespit ve intermaksiller fiksasyon
uygulanır. Edentüloz veya parsiyel edentüloz hastalarda,
psikoz ve epilepsi gibi özel sosyal veya medikal problemleri
olan bazı hastalard a da in term ak siller fiksasyon
uygulanamaz. Bu durumda da yalnızca plakla tespit
yapılır4,5.
Mandibula kırıklarında, açık redüksiyon için yaygm
olarak kullanılan 3 tip teknik vardır. Bunlar telle fiksasyon,
plakla fiksasyon ve vida ile fîksasyondur. Telle fiksasyon
tekniğinde rijid fiksasyon yeteri kadar sağlanamaz, bu
nedenle sık kullanılmaz. Champhy tarafından uygulanmaya
başlanan m onokortikal p laklar ile rijid fiksasyon
sağlanabilmektedir. 1977 yılında Nicderdcllmann tarafından
geliştirilen vida tekniğinde ise tek bir vida kullanılarak
uygun vakalarda fiksasyon sağlanabilm ektedir 6 .
Kliniğimizde mandibula kırığı olan vakalarda Archbarr teli ile kapalı redüksiyon veya monokortikal titanyum
plak ile İnternal tespit (açık redüksiyon) teknikleri
uygulamaktayız. Titanyum; düşük dansitesi nedeniyle
hafiftir ve hasta plak taşıdığının farkına varmaz. Korozyon
oranı çok düşüktür ve tensil kuvveti paslanmaz çelikle
aynıdır. Açık redüksiyon için intraoral veya ekstraoral
yaklaşım kullanılabilir. Ekstraoral yaklaşımda, deride skar
kalabilir, sinir, damar gibi yapılar zarar görebilir. Bu sebeple
intraoral yaklaşım daha çok tercih edilm ektedir.
104

Kliniğimizde angulus, ramus ve subkondil kırığı dışındaki
kırıklarda, intraoral yaklaşım tercih etmekteyiz. Bu
çalışmadaki hastalarımızın 68'ine (%60.17) açık redüksiyon
yöntemiyle plakla intemal tespit ve tel ile intermaksillar
fiksasyon, 18'ine (%15.9) açık redüksiyon yapılarak sadece
plakla intemal tespit ve izole subkondil, alveol ve simphizis
km kİ an olan 26 hastaya (%23) intermaksiller fiksasyon
ile kapalı redüksiyon uygulandı. A çık redüksiyon
yöntemiyle plakla tespit yapılan ve intraoperatif İMF
uygulanan hastalardan Arch-Barr teli postoperatif 7. günde
ok füzyon sağlandıktan sonra çıkarıldı.
M andibula kırıklarında; nonunion, m alunion,
temporomandibular eklemde ankiloz ve enfeksiyon gibi
komplikasyonlar gelişebilmektedir. Plak ile tespit yapılan
hastaların 17'sinde (% 17) postoperatif 3 ay - 2 yıl arası
takiplerinde plak çıkarıldı. Bu hastaların 1İ'i çocuk olup
kem ik gelişim ini engellem em esi için, 6'sm da ise
enfeksiyona ve sekestr kemik parçalarına bağlı akıntı ve
plağın ekspoze olması nedeni ile plaklar çıkarıldı. Plağm
ekspoze olması ve akıntı olması sebebi ile plak çıkan İması
için tekrar öpere edilen hastaların 5'inde kemik iyileşmesinin
yeterli olduğu görüldü. Kırık oluşumundan sonra başka
bir merkezde tedavi olan, IMF ve açık redüksiyon
yöntemiyle plakla tespit yapılan bir hasta, 3 hafta sonra
kliniğimize oldüzyon bozukluğu ve fistül oluşumu nedeniyle
başvurdu. Hastanın kemik iyileşmesinin yetersiz olması
nedeni ile kınk segmentlerin serbest uçlarındaki fragmanlar
debride edilip tekrar plakla tespit yapıldı. Hastada
postoperatif problem görülmedi.
Sonuç olarak; mandibula kırıkları, maksillofasiyal
travma sonucunda nazal kemik kırıklarından sonra en sık
görülen kırıklardır. Bu kırıkların tedavisi için birçok yöntem
vardır. Hastalarda, hem fonksiyonel kayıp hem de estetik
görünümde bozulmaya sebep olan bu kırıkların yaşam
kalitesini ciddi olarak etkilediği görülmektedir. Bu sebeple
mandibula kırıklarının dikkatli irdelenip en uygun teknik
k u lla n ıla r a k te d a v i e d ilm e s i g e re k m e k te d ir.
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