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ÖZET
El ve önkoldaki tenden ve kem ikleri de içine alan doku de fektle rinin örtülm esinde
deri g re ftle ri bazen iyi sonuçlar vermez. Bu kom plike vakalarda defektîn örtülm esi için
fle p le r daha uygundur ve tendon ve kem ik g re ftle ri gibi sekonder g iriş im le r için de iyi
b ir örtücü doku oluşturur.
Kasık fie b i aksiya! örnekii bîr fle p tir. El ve dirseğin distalindekî bölgelerin örtülm esinde kullanılm ıştır. Bu yazıda el ve/ve ya Önkoldaki de fektleri kasık fle b i ile tedavi edilen 9 olgudan elde edilen am eliyat sonuçlan ve kom plikasyonları sunuldu. Flep pedikülü
yedi olguda üçüncü haftanın sonunda, iki olguda ise dördüncü haftanın sonunda kesildi.
Pedikülün üçüncü hafta sonunda kesildiği b ir olguda görülen m arjinal nekroz dışında,
uygulanan fle p le re a it b ir komplikasyona rastlanmadı. Bütün olgularda donör alanlar prim er olarak kapatıldı ve donör alan komplikasyonu görülmedi.
Sonuç olarak, kasık fleb in in el ve önkoîun kom plike defektlerinde iyi b ir örücü doku
sağladığı ve diğer flep le re göre donör alanda iyi b ir nedbe dokusu oluştuğu kanısına
varıldı. Bu öze llikle ri île kasık fle b in in el ve önkolun kom plike de fektlerinin örtü lm e sin de ideal b ir flep olduğu söylenebilir.

G \ R I Ş
Kasık flebi, süperfisiyai sirkumfieks iliyak arteri içeren aksiya! örnekii
bir fleptir. McGregor ve Jackson(l) tarafından tarif edilmiştir. Flebin anatomisi ile ilgili klinik ve kadaverik çalışmalar Smith ve ar.(2) tarafından yapılmıştır. Direkt flep olarak kullanılabildiği gibi tüp haline getirilerek indîrekt
flep olarak da kullanılabilir. Süperfisiyal sirkümfleks iliyak arter, femora!
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arterden çıkarak süperiyor - laterale doğru seyreder. Spina iliyaka anterıyor
superiyor bölgesine ulaştığı zaman, süperiyor gluteal, derin sirkümfleks iliyak ve lateral sirkümfleks femoral arterlerin dalları ile anastomozlar yapar.
Arter genellikle inguinal ligamente parelei seyreder.
Flep sınırları inguinal ligamentin 2 cm üzerinde ve 5-8 cm altında
olabilir. Uzunluğu 18 - 20 cm, bazen daha uzun boyutlarda hazırlanabilir.
Daha uzun boyutlarda hazırlandığı zaman flebin distali random flep özelliği
taşır. Flebin arter pedikülünün disseksiyonunun sartoriyus kasının mediyal
kenarını geçmemesi önerilir. Bu bölgede süperfisiyal
dalların zedelenme
şansı yüksektir. Jackson(3), flebin beslenmesinin bozulmaması için, disseksiyonda, sartoriyus kasının lateral kenarına ulaşıldığı zaman, fasyanın da
insize edilerek kaldırılmasını önerir.
Flep, Lister, McGregor ve Jackson(4) tarafından el defektlerinde kullanılmıştır. Clark ve Rossi(5)'de tek bir kasık flebini iki. elin defektinde değişik
bir yöntemle uyguladılar. Hazırlanıp bir ele dikilen kasık flebinin, pedikülü
kesildikten sonra kalan proksimal parçası, serbest flep olarak diğer el defektine nakil edildi. Watson ve McGregor(6) elin komplet “ degloving” zedelenmesinde kasık flebini, tensor fasiya lata miyokütan flebi ile kombine
ederek kullandılar. Kliniğimizde, deri greftieri ile onananların yetersiz ve başarısız kalacağı düşünülen el ve önkol defektli 9 olguda flep endikasyonu
konularak, kasık flebi ile onarım yapıldı.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Kliniğinde, 1979 - 1982 yılları arasında: trafik kazası, iş kazası ve yanık sonucu oluşan el ve önkol defektleri ile başvuran 9 olguda kasık flebi uygulandı. Hastaların 'hepsi erkek olup, yaşlan 17 - 34 arasında değişmekte idi
(Tablo I).
Ameliyatlar genel anestezi altında ve kalça semifleksiyon durumunda
iken yapıldı. Flep, McGregor ve Jackson(l) tarafından tarif edilen tekniğe
göre kaldırıldı ve defektli alana dikildi (Şekil 1, 2, 3, 4).
Sekonder tendon ve kemik onarımlarının yapılacağı olgular dahil bütün olgular efektif olarak ameliyata alındı,: Ameliyattan sonra hastalar, üç
hafta süre ile kalçaları semifleksiyon durumunda tutuldular. Yedi olguda flep
pedikülü üçüncü haftanın sonunda (turnike ile beslenme kontrolü yapıldıktan sonra), kesildi. Ancak diğer iki olguda beslenme yetersiz görüldüğünden
pedikül dördüncü haftanın sonunda kesildi ve defektli alan kapatıldı (Şekil 5, 6).
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TABLO 1

Yaşı-Cinsi

Olgu

Kasık flebi uygulanan olguların özellikleri

Travma şeklî

Def ektin yeri

Hazırlanan flep

1.

M.S.

27 E

İş kazası

Sol el

Sol kasık

2.

N.Ö.

28 E

İş kazası

Sağ önkol

Sağ kasık

3.

M.Y.

30 E

T r a fik

Sol el

Sol kasık

4.

İ.S.

34 E

iş kazası

Sağ önkol

Sağ kasık

5.

z,s.

27 E

Trafik kazası

Sol önkol

Sol kasık

6.

S.B.

17 E

İş kazası

Sağ el

Sağ kasık

7.

İ.F.

29 E

Trafik kazası

Sağ el

Sağ kasık

8.

C.M.

18 E

E lektrik yanığı

Sağ ei ve önkol

Sağ kasık

9.

N.K.

22 E

E lektrik yanığı

Sol ei

Sol kasık

kazası

Şekil 1 : T rafik kazası sonucu sağ elde başparmak ve ikinci p a rm a k arasında
oluşan defekt. D efektlî alan tenar bölge ve avuç içine doğru uzanmaktadır.
Karpal kem iklerde ve başparmağın 1. falanksı ile interfaienjeal eklem lerdeki
m ültipl kırıklar için internal te s p it uygulanm ıştır.
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Şekil 4 ; Kasık fleb in in sağ eldeki de fektli alana dikilm esi

Şekil 5 : Flep dista lin in başparmak ve işaret parmağı arası alandaki görünümü.
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Şekil 6 r Kasık fleb in in tenar bölge ve avuç içindeki alana yayılması. Flep,
fle kso r tendonların tendon protezi ve te n d o n g re fti ile sekonder onarımı için
iyi b ir örtücü doku meydana g e tirm iştir.

Şekil 7 : Ön koldaki defekt için kullanılan kasık fleb in in pedikülünün ke silmesinden sonra görülen m arjinal nekroz.

BULGULAR
E! ve önkoi seviyelerinde derin, geniş aynı zamanda tendon ve kemikleri
açıkta bırakan defektleri bulunan 9 olguda, uygulanan kasık fleblerinin pedikülleri, 7 olguda üçüncü hafta ve 2 olguda da dördüncü hafta sonunda
kesilerek yerlerine dikildiler. Flep pedikülünün üçüncü hafta sonunda kesildiği olgulardan birinde, flebin kesilen kenarında 1 cm genişliğinde marjinal
nekroz meydana geldi (Şekil 7). Bu bölge eksize edilerek yeniden yerine
dikildi. Diğer sekiz olguda beslenme bozukluğu gözlenmedi.
Bütün olgularda flep pedikülü kesildikten sonra flepte minimal derecede ödem görüldü ve bu ödem 6-12 aylık periyodlarda kayboldu.
Flebin, primer olarak kapatılan donör alanında maserasyön ve infeksiyon görülmedi. Dokuz olgunun ikisinde flep kenarlarında infeksiyon (Staf.
aureus) gelişti ve tedavi ile kayboldu.
Primer dikilen donör alanda oluşan nedbe dokusu, hastaların 1-3 yıllık
takiplerinde, bazı hastalarda yer yer genişlemiş bulundu. Olgulardan birinde bu nedbe genişlemesinin yer yer 2,5 cm lik boyutlara ulaştığı saptandı.

TARTIŞMA
El ve önkolun derin, özellikle tendon ve kemikleri açıkta bırakan komplike defektlerinde, örtücü doku olarak deri greftieri yetersiz kalmaktadır. Bazen defekt, tendon ve kemiklerde sekonder onarımları gerektirecek boyutlara
ulaşmaktadır. Uygulanacak deri greftieri sekonder girişimlerde tatbik edilecek tendon ve kemik greftlerinin beslenme ve yeterli fonksiyonları için engel teşkil edebilir. Bu tür komplike defektlerde örtücü doku olarak flep uygulaması endikasyonu vardır.
Kasık bölgesinin derisi içerdiği az yağ dokusu nedeni ile(3) el ve önkol
bölgesine, karın ve göğüs duvarının klasik fleplerinden daha kolay uyum
gösterir. Süperfisiyal sirkümfleks iliyak arterden beslenen aksiyal örnekli bu
flep McGregor ve Jackson(l) tarafından el defektlerinde başarı ile kullanılmıştır.
Flep, olgularımızda elektif olarak tatbik edildi. Dokuz olgudan birinde
daha önceden defektli bölgeye geçici olarak “ split thickness” greftleme uygulanmıştı. Ancak bu olguda tendon protezi ve tendon grefti ile tendon onanımı yapılacağından kasık flebi tatbik edilerek arzu edilen örtü temin edildi.
Bütün olgularda donör alan primer olarak kapatıldı. Bu alanın kuru
tutulması prensibine titizlikle uyulduğundan bölgede maserasyön görülmedi.
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Üçüncü hafta sonunda flep pedikülünün kesildiği olgulardan birinde
marjinal nekroz görüldü, bu alan eksize edilerek tekrar dikildi. Bazı araştırıcılar marjinal nekroz oluşmasını önlemek amacı ile pedikülü kestikten sonra
dikmeyip bir müddet beklemeyi veya pedikülü kesmeden birkaç gün önce
arterini bağlamayı önerirler(3).
Primer kapatılan donör alanda oluşan nebde dokusu bazı hastalarda
yer yer genişlemeler göstermesine karşın genellikle hastalar tarafından kabul edilebilen bir nedbe dokusu şeklindedir ve pantolon kemeri içinde kalmaktadır. İki olgumuzda raslanan flep kenarı enfeksiyonu ve bir olgumuzdaki marjinal nekroz önemsiz komplikasyonlar olarak değerlendirildi.
El ve önkoldaki kombine doku kayıplarını içine alan yaralanmalarda,
özellikle tendon ve kemikler için sekonder girişimleri gerektirecek olgularda,
defektli bölgenin kasık derisi ile örtülmesi bir avantajdır. Flep hazırlanması
da güçlük arz etmez. Aksiyal örnekli bir flep olması nedeniyle uzun boyutlarda kullanılabilir. Hastaların ameliyat sonrası pozisyonları, karın duvarından kaldırılacak fleplere göre daha az rahatsız edicidir. Bu avantajları ile kasık flebinin el ve önkolun yaralanmaları ve defektlerinde başarı ile uygulanabilecek bir flep olduğu izlenimine varıldı.

S U M M ARY
The Groin Flap in the Resurfacing of the Hartd and Forearm Defects
Skin g ra ft procedures som etim es give poor results in resurfacing of the hand and
the forearm when the tissue loss includes tendon and bone. İn these com plicated cases,
flaps are more suitable to cover the defect and also provide a good tissue cover fo r
secondary procedures, such as tendon and bone grafts.
The groin flap w hich has an axial pattern, is used in resurfacing of the hand and
distal forearm defects. İn th is paper we presented the results and the com plications,
in 9 patients vvhich have defects on the hand and forearm , and treated by groin flaps.
The pedicles of the flaps have been cut at the end of the th ird week in seven cases
and the fo u rth w eek in tw o cases. A ithough oniy one flap showed a marginal necrosis
a fte r cuttîng the pedicle at the end of the th ird week, w e did not observed any other
com plication attribu table to flap.
Donor areas are closed prim arly in ali cases and we also found no com plication
in donor areas.
It is concluded th a t the groin flap provides a good tissue coverage on the hand
and the forearm defects and leaves a good scar tissue on the donor area if it is
compared to the conventional flaps. That means the groin flap is ideal fo r resurfacing
the defects of the hand and the forearm .
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