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EDİTÖRE MEKTUP

‘TRİGONOSEFALİ TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEKNİK: 11
OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ’
Sayın Editör,
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
2007 Ocak-Nisan sayısında dördüncü sırada yer alan
‘TRİGONOSEFALİ TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEKNİK:
11 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ’ isimli makaleyi
okuduktan sonra bir noktaya dikkat çekmek istedim.
Bu yazıda kraniyosinostozların çok iyi bilinen
monosütür tutulumlarından metopik sütür tutulumunda
yapılan bir rekonstrüksiyon yönteminden bahsedilmektedir
ki buna kısaca frontal segment rotasyon tekniği adı
verilir. Ancak makale sunulurken, bu tekniğin evveliyatı
hiç araştırılmadan kaleme alınmış izlenimi vermektedir.
Trigonosefalinin tedavisine yönelik frontal segment
rotasyon yöntemi, hem de kesin formüle edilmiş şekliyle
senelerce uygulandıktan sonra 1988 yılında benim
profesörlük takdim tezi olduğu gibi, daha sonra da 1989
da İtalya-Floransa’da yapılan İnternasyonal

Kraniyofasiyal Cerrahi Kongresinde tarafımdan bizzat
sunulmuş ve Craniofacial Surgery 3 isimli kitapta da
yayınlanmıştır1 .
Metopik sütür tutulumu tek sütür tutulumları
arasında az bir yer tutması nedeniyle bu konu ile ilgili
yayınlar rölatif olarak daha az olduğundan, bu konu ile
ilgili kaynak bulmak ve taramak bu yüzden zor değildir.
İlgili yazıda da 19 adet kaynak yer almaktadır, enteresan
biçimde bunlardan sonuncusu da konuyla doğrudan
ilgili olmamakla beraber bana aittir.
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cevap
Sayın Editör,
Derginizin geçtiğimiz sayısında yayınlanmış bulunan
“Trigonosefali tedavisinde cerrahi teknik: 11 olgunun
değerlendirilmesi” başlıklı çalışmamızla ilgili olarak Dr.
Ecmel Songür editörler heyetine bir mektup yazmış ve bu
mektubun bir örneğini ve konuya ilişkin kendi çalışmalarını
içeren bir kitap bölümünü bana da göndermek inceliğini
göstermişlerdir. Yayınımızda kendi çalışmalarına atıfta
bulunmadığımızı düşünmekte oldukları için aşağıdaki
hususları açıklamak gereğini duymaktayım:
	Öncelikle İtalya’da 1988 yılında yapılmış olan
uluslararası kraniyofasiyel cerrahi kongresinin kitabında
yayınlanmış olduğunu öğrendiğimiz “A new approach
for trigonocephaly correction” isimli literatüre ulaşma
fırsatı sağladığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Belirtmek isterim ki Dr. Songür’ün bize göndermiş olduğu
bu önemli çalışması hakkında zamanında bilgi sahibi
olmamız tarama indekslerinde yer almamasından dolayı
pratik olarak mümkün değildi.
Bizim kullanmakta olduğumuz ve daha önce
tarif edilmiş yöntemlerden oluştuğunu yayınımızda
açıkça belirtmiş olduğumuz teknikle Dr. Songür’ün
ilgili çalışmasında anlatılan teknik arasında benzerlikler
olduğu gibi farklılıklar da vardır.

Supraorbital segmenti tespit etmek için kraniyofasiyel
cerrahi fellowluğum sırasında Dr. Wolfgang Losken’den
öğrenmiş olduğum supraorbital segmentin arkasında
üçgen kemik çıkıntısı oluşturma ve bunu öndeki
bir girintiye yerleştirme yöntemini kullanmakta idik.
Çalışmamızı yayına hazırladığımız sırada yaptığımız
literatür taramasında aynı yöntemin Dr. Songür tarafından
da son yaptıkları 15 olguda kullanıldığını belirten ve
bu yöntemi tarif eden bir makalesine rastladık ve bu
yazısına atıfta bulunduk. Elimizde olmayan nedenlerle
yayınımızda refere edememiş olduğumuz Dr. Songür’ün
diğer değerli çalışmalarından bundan sonra daha fazla
yararlanabilme arzusunda ve umudunda olduğumu
bilgilerinize arz ederim.
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