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MEDPOR İMPLANTIN NADİR BİR 
KOMPLİKASYONU: KEMİK GREFTİDESTRÜKSİY ONU
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ÖZET
Medpor biyolojik olarak uyumlu geniş porlara sahip yüksek 
yoğunluklu polietilen yapıda bir implant olup m aks illofas İyal 
anarımda ve estetik cerrahide kullanımı deneysel ve klinik 
olarak kanıtlanmıştır. Burada, Medpor implantının tempom- 
frontal kontur onaranında kullanımı sonucunda oluşan nadir 
bir komplikasyonu açıklanmıştır. 35 yaşında erkek hastanın 
1997yılında geçirdiği sağ optikglioma rezeksiyonu sonrası 
gelişen kontur deformitesini onarmak için sağ 11. ve 12. 
kaburgalar kullanılarak rek.onstriiksiiyon yapılmıştır. 1 yıl 
sonra, yerleştirilen kemik ve kıkırdak yapı İçeren kaburgalar 
üç boyutlu yapılarım kaybetmiş ve kontur deformitesi tekrar 
oluşmuştur. Bunun üzerine Flexbloc tip Medpor implantı, 
gerekli estetik restorasyon amacıyla daha önce konulan kosta 
greftinin üzerine yerleştirilmiştir. Operasyon sonrası 5 yıllık 
gözlem süresince hiçbir problemle karşılaşılmamış Ur. 
Operasyonun 6. yılında implant üzerindeki cilt dokusu emde 
olmuş ve implant 1x1 cm'lik bir alanda ekspoze olmuştur. 
Bunun üzerine Medpor'un çıkartılmasına karar verilmiş ve 
Flexbloc tip Medpor'un pediküllerinin üzerine tutunduğu 
yüzeyde litik lezyonlar oluşturduğu görülmüştür. Bu vaka 
literatürde rapor edilen M edpor’un ilk kemik greftİ 
destrüks iyonudur.
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GİRİŞ
Baş ve boyun rekostrüksiyonu zor, aynı zamanda 

fonksiyon ve kozmezis restorasyonu İçin kompleks 
çözümler gerektiren bir konudur. Otojen dokular genellikle 
tercih edilmesine rağmen bu konunun çözümü için çeşitli 
alloplastların kullanımı denenmektedir. Her ne kadar 
alloplastlar birer yabancı cisim olsalar bile çoğu enfeksiyonu 
tolere edip, nadir olarak ekspoze olmaktadır u . Fakat çevre 
doku tarafından poröz yapısı hızla infîltre edildiği bilinen 
Medpor'un çok sayıda rapor edilmiş komplikasyonları 
mevcuttur 3,4. Temporo-frontal kontur rekonstrüksiyonu 
için geniş çevrelerce kullanım alanı bulmuş çok az sayıda 
implant bulunmaktadır 1,2,3.

SUMMARY
M edpor is a biocompatible large pore, high-density 
polyethylene implant which has been proved experimentally 
and clinically to fu lfıll  (he crîteria fa r  maxillofaciaî 
reconstruction and aesihetİc surgical grafting. Herein, an 
unusual complication o f a Medpor İmplant in temporo-frontal 
contour restoration is presen ted. A 35-year-old man underwe.nt 
a right sided optic glioma reseetion in 1997. The temporal 
contour was restored with bone and cartilage which harvested. 
from the eleventh and twelfth ribs. Oneyear later the ribs lost 
their three dimentional contour support and another operation 
was needed. Flexblock type medpor implant w as used to 
achieve an aestheiic temporo-frontal contouring. No problem. 
was encountered during the firstfive-yearfbllow-up. Sixyears 
after the Medpor implantation, the skin över the implant 
eroded, exposing the ıınderlying 1x1 cm o f the İmplant. During 
the operation, it was seen that the pedicles o f the Flexblock 
type o f Medpor had made lytic lesions through the ıınderlying 
surface. This is thefırst case in the literatüre reporting a lytic 
bone graft destruetion o f  Medpor.
Keywords: Medpor, Bone Graft, Destruetion

Bunlardan biri olan Medpor balen temporo-frontal kontur, 
restorasyonu için en sık kullanılan alloplastik materyaldir3. 
Medpor'la ilgili en önemli rapor edilen komplikasyon 
enfeksiyon ve ekstrüzyondur. Burada, temporo-frontal 
kontur restorasyonu için kullanılmış olan Medpor'un nadir 
bir komplikasyonu açıklanmıştır.

VAKA SUNUMU
35 yaşmda erkek hasta sağ temporo-frontal bölgesinde 

akıntılı bir doku defekti ile kliniğimize başvurdu. 1997 
yılında dış merkezde yapılan bir optik glioma rezeksiyonu 
sonrasında kliniğimizde kontur restorasyonunu sağlamak;
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için otoiog kemik ve kıkırdak dokular içeren lcosta grefti 
kullanılarak öpere edildi. Operasyondan 1 yıl sonra 1c on ulan 
greftüç boyutlu yapısını kaybetti ve tekrar kontur bozukluğu 
meydana geldi. Bu nedenle daha iyi ve kalıcı bir estetik 
kontur sağlamak amacıyla bir alloplastik maddenin 
kullanılması düşünüldü. İç yüzünde içerdiği pediküller 
sayesinde kolay şekil alabilmesi, iyi kontur adaptasyonu 
olması ve kraniofasiaî iskeletin yük taşımayan bölgelerinde 
istenen bir sağlamlık sağlayabilmesi nedeniyle Flexblock 
tip Mcdpor kullanılması uygun görüldü.

Mcdporün yerleştirilmesinden sonraki 5 yıllık izlem 
süresince hiçbir problem gelişmemiştir. Operasyondan 6 
yıl sonra implantın üzerindeki cilt dokusunda 1x1 cm'lik 
akıntılı bir defekt oluşmuş ve Mcdpor bu bölgeden ekspoze 
olmuştur. Hasta topikal ve sistemik antibiyotiklerle tedavi 
edilmiş, debridman ve primer onarım denenmiş fakat 
başarılı olunamamıştır. Üçüncü bir operasyonla implant 
tamamen çıkartılmış ve kalan defekt de primer onarılmıştır. 
Operasyon sırasında implant zorlukla çıkarılabilmiştir. 
Bunun nedeni kranial kemiğin poröz yapılı Medpor içerisine 
doğru fıbrovaskülerizc olmasından ziyade, Medpor’un 
pedikülleriyle kraniyal kemiğin içerisine doğru litik 
lezyonlar oluşturm asıydı. İm plantın  tam olarak 
çıkartılmasından sonra açıkça görüldü la temporal bölgedeki 
kemik grefti üzerinde la-anıp on izi benzeri lezyonlar 
mevcuttu (Şekil 1). Üç boyutlu Bilgisayarlı Tomografi 
görüntüleri de kem ik greftinin litik  lezyonlarım  
doğruluyordu (Şekil 2).

En son operasyondan sonraki 1 y ıllık  izlem 
p e riy o d u n d a  h içb ir  kom p lik asy o n  g e lişm ed i.

Şekil 1: Sağ temporal bölgedeki kemik grefti üzerindeki krampon 
izi benzeri litik oluşumların operasyon esnasındaki görüntüsü.

TARTIŞMA
Medpor, geniş porlu biyolojik olarak uyumlu, yüksek 

yoğunluklu bir polietilen implant materyali olup 
maksillofasiyal rekonstrüksiyon ve estetik onarmalarda 
deneysel ve de klinik olarak etkinliği kanıtlanmıştır 5. 
Otoiog kemik greftleri, donör saha morbİditesine sebep 
olmasının yanında rezorpsiyona da uğrayabilirler. 
Demineralize kemik matriksi (DBM) bu sorunların

Şekil 2: 3 boyutlu Bilgisayarlı Tomografi kesitinde litik lezyonların 
görüntüsü.

üstesinden gelebilir fakat bu madde de kemik formasyonu 
oluşuncaya kadar mekanik stabiliteyi sağlayamamaktadır6. 
Bunların yanmda oksidize selüloz, polidiaksanon, poröz 
polietilen ve jelatin (jelköpükj gibi çeşitli alloplastik 
maddeler de kullanılmıştır. Medpor, poröz yüksek 
yoğunluklu polietilen yapısıyla iyi tolere edilebilen, 
enfeksiyona dirençli, antijenik olmayan bir madde olup, 
e traf dokunun im plant içine doğru olan göçünü 
sağlayabilmektedir.

Romano, fasiyal kemik rekonstrüksüyonunda 
alloplastik maddelerin kullanımının tartışmalı olduğunu 
belirtmiştir7.

Poröz yüksek yoğunluklu polietilenin insanlarda ve 
hayvanlarda kullanımının en az 20 yıllık bir cerrahi geçmişi 
bulunmaktadır s,Ll. Poröz yüksek yoğunluklu polietilen 
(Medpor®; Porex Surgical Collage Park GA 30349 ABD) 
son yıllarda orbita duvarı ve kafatası defektlerinin 
onanmmda ve kulak yanıkları ve mikrotia defektlerinin 
rekonstrüksiyonunda başarıyla kullanılmaktadır 9,1143. 
Medpor, diğer mevcut implant materyallerine göre avantaj 
sağlayan birçok özelliğin kombinasyonuna sahip olmasıyla 
tektir. Kolay şekİllendirilebilen, kuvvetli, gerektiğinde 
esnek, özellikle de dayanıklı bir özelliğe sahip olup, 
porlarmdan içeri doğru etraf dokunun büyümesini 
sağ lam ak tad ır 14 . H ayvan deney leri M edpor
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Şekil 3: Flexblock tip Medpor implantı.

biyomatcry alinin implantmdan 4 hafta içerisinde iyi 
vaskülerize fibröz dokunun implantm içine büyümesine 
izin verdiği gösterilmiştir ° . İnsanlardan alman biyopsilerde 
de im plant çevresindeki dokunun proliferasyonu 
gösterilmiştir !". Bu implant uzun dönem yapısal stabilitcyc 
sahip olup rezorbe olmamaktadır. 8-18 aylık izlemlerde 
rekonstrüktif sonuçların estetik ve fonksiyonel açıdan 
tatminkar olduğu söylenebilir 12.

M edpor im plantı kullanım ında rapor edilen 
komplikasyonlar; enfeksiyon ve implantm cildin üzerine 
yüzeyelleşmesidir. Bu komplikasyonların oranlan % 2.8 
civarındadır lfi . Yabacı cisim reaksiyonu çok az 
görülmektedir 17,19. Hayvan deneyleri göstermiştir ki porlu 
yapıdaki implantlar, düzgün yüzeyli implantlara göre daha 
az kemik rezorpsiyonuna yol açmaktadır 20. Bildıazi ve 
Van Antwerp'in yapmış olduldan çalışmada, porlu yapıdaki 
polietilen im plantlarla 5 hastaya uygulanan çene 
dolgunlaştırma operasyonunun prospelctif sefalometrik 
incelemesinde implantların altında kemik rezorpsiyonu 
gözlemlememiş] erdir21.

Pediküllü yapısıyla uygulanan bölgede optimum volüm 
sağlayacağı için, sunulan hastada Flcxblock tip Medpor 
kullanmaya karar verdik (Şekil 3). Her ne kadar biz üretildiği 
şekliyle kullunsak ta, bu implantm pedikülleri bir makas 
ya da bistüri yardımıyla, uygun vakalarda kısaltılıp

projeksiyonu azaltılabilmektedir. Operasyondan sonra 
istenen estetik kontur ve hasta memnuniyeti sağlanmıştı. 
6 yıl sonra hasta tempora! bölgesinde 1x1 cm çapında 
akıntılı bir doku defekti ve altında yüzcyelleşmiş medpor 
İle kliniğe başvurdu. Akıntıdan alman kültüre Pseudomonas 
A croginosa bakterisinin ürediği görüldü. Kültür- 
antibiyograma göre uygun lokal ve sistemik antibiyotikler 
kullanıldı. Defekt debride edilip primer onarılması denendi. 
Günlük pansumanlarla izlenen hastada defekt ve akıntı 
tekrarlayınca implantm çıkartılmasına karar verildi. Bunun 
üzerine yapılan en son operasyonda Medpor'un yerinden 
güçlükle ayrılabildiği farkedildi. Flexblock tip Medpor'un 
pediküllerinin alttaki kemik grefti içerisine doğru futbol 
kramponuyla basmışçasına litik lezyonlar oluşturduğu 
görüldü.

M edpor'un rapor edilm iş kom plikasyonları; 
enfeksiyon, rejeksiyon, kemik ve üstünü örten dokunun 
destrüksiyonudur. Biz literatürde bu tip, altta yatan kemik 
greftinde, konulan implantm üç boyutlu şekline uygun 
olarak litik lezyonların oluştuğu rapor edilmiş bir 
komplikasyona rastlamadık.

Bu kom plikasyonun nedeni ilk kraniyotom i 
operasyonundan sonra gelişebilecek temporal kemiğin 
kötü beslenmesine bağlı olabileceği düşünüldü. Fakat 
komplikasyonun ortaya çıkış zamanına göre ve klinik 
olarak bu fikrimizi destekleyecek bir kanıtımız yoktu.
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Prensip olarak, kötü beslendiğini düşündüğümüz, 
radyoterapi görmüş, aktif enfeksiyonun olduğu, travmaya 
maruz kalan bölgelere, yüzeyel yerleştirilmesi gereken 
durumlarda implant materyali kullanılmalarını en son 
seçenek olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. 
Kullamldığı durumlarda ise hasta daha yakın takip edilerek, 
Medpor'un üstündeki ciltte incelme tespit edildiğinde 
deraıofat greft ya da fasiya flebi gibi bir yumuşak doku 
örtüsü  getirile rek  m addenin  ekspozisyonundan 
kaçınılabileceğini düşünüyoruz.
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