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KIKIRDAK AŞINDIRMADA bASİT, ETKİLİ VE YENİ bİR YÖNTEM

A SIMPLE, EFFECTIVE, AND NEW METHOD OF CARTILAGE SCORRING

Sayın Editör;

Kepçe kulak deformitesinin düzeltilmesinde kı-
kırdak skorlama tekniği pek çok cerrah tarafından 
kullanılmaktadır. Günümüze kadar bu işlem için al-
tın standart haline gelmiş bir enstruman yoktur. Bun-
lar arasında bistüri, Adson-Brown penset, rasplar ve 
dermabrazyon aletleri sayılabilir.1-3 Bu enstruman-
ların her biri etkili olmakla birlikte çoğu, kıkırdağın 
ön yüzünde fazlaca cilt diseksiyonuna yada isteni-
lenden daha derin kıkırdak yırtıklarına neden ola-
bilir. Ayrıca bu enstrumanların her ameliyathanede 
bulunmaması da dezavantajlarındandır. 

Bu çalışmada, her ameliyathanede bulunabilen 
bir enjektör ucu yardımıyla güvenli ve kolay bir kıkır-
dak aşındırma yöntemi tariflenmiştir.

Bu yöntemde standart bir yeşil enjektör ucunun 
(21 Gauge) 1mm uzunluğundaki uç kısmı 90 derece 
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bükülerek aşındırıcı bir enstruman elde edilir (Şekil 
1). Kepçe kulak düzeltilmesi operasyonu sırasında 
konka bölgesinde posterior yaklaşımla açılmış olan 
insizyondan sokulan bu enjektör ucu hafif güç uy-
gulanarak kıkırdağın ön kısmına geçirilir. Anteriorda 
enstrumanın halen cilt altında kaldığından emin olu-
nur. Bükülmüş olan keskin uç kıkırdağa temas ede-
cek şekilde, oluşturulmak istenen antiheliks kıvrımı 
boyunca ileri geri hareket ettirilerek kıkırdak aşındır-
ma gerçekleştirilir (Şekil 2). 

Tarif edilen yöntemde cilt diseksiyonunun mi-
nimal olmasının yanında kıkırdağın yırtılması riski 
de yoktur. Her ameliyathanede bulunan bir enjektör 
ucuyla yapılan bu kıkırdak aşındırma yöntemi başka 
alternatiflere ulaşılamadığı durumlarda etkili olarak 
kullanılabilir. 

ÖZET 
Kepçe kulak deformitesinin düzeltilmesinde yardımcı bir 

yöntem olarak kıkırdak aşındırma sıklıkla kullanılmaktadır. 
Kıkırdak aşındırma için kullanılan enstrumanların her zaman 
ulaşılabilir olmaması ve kullanıldığında kıkırdak yırtılması gibi 
sorunlara yol açabilmeleri nedeniyle basit, güvenli ve etkili bir 
enstruman geliştirdik. Çalışmada 21 Gauge enjektör ucuyla 
yapılan bu enstruman sunuldu. 

Anahtar Kelimeler: kepçe kulak, kıkırdak aşındırma, en-
jektör ucu

ABSTRACT
Cartilage scorring is applied frequently as an additional 

procedure in prominent ear correction. However, cartilage 
scorring instruments are not always available and when used 
they may cause tearing of the cartilage. In this study it is pre-
sented a simple, safe and effective cartilage scorring instru-
ment which is made of a standard 21 Gauge needle. 
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İğne Ucu İle Kıkırdak Aşındırma

Şekil 1. Yeşil enjektör ucunun (21 Gauge) 1 mm’lik uç kısmının 90 de-
rece bükülmesiyle elde edilen aşındırma enstrumanı.

Şekil 2. Aşındırma enstrumanının kepçe kulak düzeltilmesi operasyo-
nunda kullanımı.


