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Subtotal kulak amputasyonlarında kulağın dolaşı-
mının sağlanması için yeterli olan deri bağlantısı mikta-
rı ve en uygun tedavi seçeneği tartışmalıdır.1-4 Sağlam 
deri bağlantısı ile kulağın dolaşımının sağlanma şansı 
iyi olarak değerlendirilse de literatürde oldukça az sayı-
da olgu bildirilmiştir.5 

Otuz yaşındaki erkek hasta sol kulağının maket bı-
çağıyla kesilmesi şikayeti ile olaydan yarım saat sonra 
acil servise başvurdu (Şekil 1). Fizik muayenede kulak 
alt kısımda yaklaşık 3,5 cm’lik deri bağlantısı ve ampu-
te bölgeden arteriyel kanaması mevcuttu. Tüm kulak 
kıkırdağı tam kat kesikti. Hasta hemen ameliyathane 
ortamına alınarak olası mikrovasküler cerrahi açısından 
damar uçları klemplerle tutularak kanaması durdurul-
du. Bu süreçte hastanın hemoglobin değerinin 17 gr/
dl’den 12 gr/dl’ye düşmesi sonucunda intraoperatif iki 
ünite kan transfüzyonuna ihtiyaç duyuldu. Kulak üst kı-
sımda kanlanma azdı. Hastaya posterior aurikular arter 
anastomozu yapıldı (Şekil 2). Ancak venöz anastomoz 
açısından uygun damar bulunamadı. Kıkırdak ve deri 
onarımı yapılarak baskılı pansuman ile operasyona son 
verildi. Postoperatif dönemde hafif konjesyon ve ödem 
dışında problem olmadı. Hastaya kulak dolaşımının iyi 
olması nedeniyle herhangi bir ek medikasyon ya da 
sülük tedavisi uygulanmadı. Hastanın 2 aylık takibinde 
problem görülmedi. Hastanın takipleri devam etmekte-
dir (Şekil 3). 

Mikrovasküler replantasyon uygun arter bulun-
ması durumunda uygun ven olmadığında bile kulak 
amputasyonlarında en iyi estetik sonuçların elde edil-
mesi nedeniyle birincil tercihtir.6 Bu nedenle burada 
sunulan olguda olduğu gibi aşırı kanama ile başvuran 
hastalarda kanama odaklarının bulunup koterize edil-
meden dikkatlice korunması ve hastanın hemodinami-

sine dikkat edilmesi gerekmektedir. Literatüre bakıldı-
ğında sadece arter onarımı yapılan vakalarda gelişen 
venöz konjesyon problemi medikal sülük veya deri-
altı heparin enjeksiyonu uygulamalarıyla giderilmeye 
çalışılmıştır.6 Bizim olgumuzda kulağın üst kısmında 
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Şekil 1. Subtotal kulak amputasyonunun görünümü

Şekil 2. Posterior auricular arter anastomuzunun görünümü
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Şekil 3. Hastanın postoperatif 2. ay görünümü
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kanlanma azalmasına karşın dolaşımının iyi olması ku-
lağın zengin vasküler ağ yapısına; belirgin venöz kon-
jesyon görülmemesi ve sülük ihtiyacı olmaması alt ta-
raftaki deri bağlantısının venöz drenaj açısından yeterli 
olmasına bağlanabilir. Hastaya posterior auricular arter 
anastomozu yapılmış olması kulağın dolaşımına katkı 
sağlamıştır ancak yapılamaması durumunda da yeterli 
dolaşımın sağlanma olasılığı düşünülmelidir. Sonuç ola-
rak subtotal amputasyonlarda uygun damar bulunması 
durumunda mikrovasküler anastomoz yapılmalıdır, bu 
nedenle kanama odakları dikkatlice eksplore edilerek 
damar yapıları korunmalı ve postoperatif dönemde kli-
nik takip ile gelişebilecek venöz konjesyon ve arteriyel 
beslenme problemleri göz önünde tutularak tedavi dü-
zenlenmelidir.


