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ÖZET
Alt ekstremitede anterior tibial bölgedeki defektlerin kapatılması, rekonstrüktif cerrahinin en zor konularından biridir. Gastreknemius kas-deri flepleri ile tek seansta avasküler bölgelere sağlıklı doku transferinin sağlanması, tamiri güçlükler gösteren anterior
tibial bölge defektlerinin onarımı sorununa önemli ölçüde çözüm getirmiştir.
Bu çalışmamızda, anterior tibial : bölge defoktlerini gastreknemius kas - deri flebiyle
tek evrede onardığımız beş olgumuz takdim edilmektedir.
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Açıktaki tibianın klasik tedavisi dekortikasyon ile granülasyonu bekleyip üzerini deri greftiyle örtme şeklindedir. Son yüzyıl içinde geliştirilen
“ cross leg” flepler ve son elli yılda gelişen tüp flepler bu bölge defektlerinin onarımmda yeni alternatif olmuşlardır. 1968'de Ger(l, 2)’in tanımladığı
"deri greftli kas flebi", 1974'te Vaskonez ve Mathes(3) tarafından popülarize edilmiştir. Bununla anterior tibial bölge defektleri rahat kapatılabildiği
için emniyetli bir ameliyat olarak kabul edilmiştir(4, 5, 6). Daha sonra
IVIc Craw’ın 1976(4)Tda sunduğu "Medial Gastreknemius Kas- Deri Flebi’'
yeni bir alternatif oluşturdu.' Bu bölge defektlerinin kapatılmasındaki diğer
bir yöntem buraya serbest doku transferidir.
. (*)VUL Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresinde sunuldu.
Tıp Fak., Plastik ve Rekonstr. Cerrahi Anabilim Dalı Profesörü.
Tıp Fak., Plastik ve Rekonstr. Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.
(****) Gazi Ü. Tıp. Fak., Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçenti.
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MATERYAL ve METOD
1979 - 1981 yılları arasında kliniğimizde; beş olgumuzdan dördüne medial, birine latera! gastreknemius kas - deri flebi uyguladık. Tüm olgularda
flepler kaldırıldıktan sonra defekt e taşınmadan önce Fluorescein boya testi
ile kanlanmaları kontrol edildi. Hiçbir olgumuzda komplikasyon olmadı ve
flepler % 100 tuttu. Bu Olgularımız Tablo l rde özetlenmiştir.
İlk dört olgumuza medial, son olgumuza latera! gastreknemius kas-deri
flebi uygulandı. Hastalarımız postoperatif dönemde üçer aylık takiplere alındı. Şu ana kadar iki hastamız bir seneyi, iki hastamız altı ayını, bir hastamız da ilk dört ayını sorunsuz olarak tamamlamış durumdadırlar (Şekil 1,
2, 3, 4, 5).

Şekil 1 : Medial gastroknemius kas-deri
flebinin çizimi.
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Şekil 2 : Flebin diseke edilmiş hali,
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TABLO

Yaş, Cins

Defektin Nedeni

Başvuru Yakınması

Defektin Yeri ve
Boyutu

S.G. 22 K.

3 yıl Önce patlayıcı
madde

Estetik, ağrı,
yorulma.

Sağ 10 x 7 x 5 cm.
(orta 1/3)

K.H.55E,

Trafik kazası, onbeş
yıldır osteomyelit.

Akıntılı, iyileşmeyen
yara.

Sağ 15 X 8 x 7 cm.
orta 1/3)

S.N.12 K.

Trafik kazası, üç
yıldır osteomyelit

iyileşmeyen yara.

Sağ 8 x 7 x 5
(orta 1/3)

E.M.42E.

Trafik kazası, dört
yıldır osteomyelit

İyileşmeyen yara.

Sol 12 x 8 x 6 cm.
(distal 1/3)

M.A.37E.

Trafik kazası, yirmibir
yıldır iyileşmeyen yara, üç senedir
osteomyelit

İyileşmeyen akıntılı
yara.

Sağ 18 x 6 x 4 cm.
orta 1/3)

cm.

Teknik :
A — Medial Gastreknemius Kas - Deri Flebi :
Seyri : Kasın medial başı, lateral baştan daha kuvvetli olup; femur medial kondili arkasından başlayıp aşil tendonuyla sonlanır.
Siniri : Nervus Tibialis.
Damarı : Popliteal arterin dalı olan Medial Sural Arter.
Boyutu : Bacakta geciktirme gerektirmeyen en geniş flep olup 8 x 4 0
cm. boyutlarında hazırlanabilir.
Sınırları : Popliteal çukurun orta noktası, medial malleolün 5 cm. üstü,
bacak arka orta çizgisi, tibiamn posteromedial kenarıdır.
B — Lateral Gastreknemius Kas - Deri Flebi :
Seyri

: Femur lateral kondilinden başlayıp, aşil tendonuyla sonlanır.

Siniri : Nervus tibialis.
Damarı: Lateral sural arter.
Boyutu: Medial gastreknemiustan daha küçük olup 6 x 3 5 cm. boyutlarında hazırlanabilir.
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Sınırları : Üstte popliteal çükumb'yüksek noktası, altta lateral ma fleolün 10 cm. üstü, arkada bacak orta çizgisi, önde soleus kasının kabarıklığıdır.- ■Medial gâstreknemiüs kâS:^tlerk''flet>i,::,'!î ^ 3 !;:,'2/3 distâ! anterior' tibial
defekt Ier ile diz ekleminin medial ve âfrte rior bö Igesî: defe kt lerin dö tdfci fi edilir. Ayrıca mükemmel bir eğese
teomssaıj
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Lateral gastreknemius kas - deri flşbi ise diz lateral i,. ve ^upra patellaj
bölge lateralinin defekt terinde te rci hx ed i Iir ve' .ger ijm e' ned en ıyle "çrosş leg
flep olarak kullanılamaz.
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Gastreknemius kas-rded ^epleriyleA anterio r.Attbia 1 böl ge,.def ekîle Fi nin
önarırriy gürrümüîzde ■’eTîA'çotC’^teröih :edilen'' yol ^oiİmaktadır^/'S)-^^Bir bölgenin
onarımında kullanılan d igör tekniklerden :
■.'-w^ıbri.

1. Deri greftiyle onarım: Yetersiz bir kapama sağlayabilmekte, yüksek oranda osteomyelit ve ülserasyon rekürrensi göstermektedir.
2. Lokal fleplerle onarım ise defektin çevresindeki vaskülaritenin kötü
oluşu nedeniyle pek mümkün olamamaktadır.
3. Cross-leg fleplerle onarım için her iki bacak uzun süre hareketsiz
kalmakta ve bildirilen en yüksek başarı oranı % 70-80’ i geçmemektedir.
4. Diğer bir yöntem ise serbest flep transferidir. Bu teknik ile tek evrede uygun kapama sağlanabilir. Ancak bu yaklaşım mikrocerrahi ekibini gerektiren, bu nedenle yaygın olarak kullanımı sınırlı olan, süresi uzun bir yöntemdir.
Anterior tibial bölge
transferi ve yeterli doku
gereksinim göstermemesi
deri flebinin tercih edilen

defektlerinin onarımında; tek evreli oluşu, kolay
taşıyabilmesi, ayrıca özel bir teknik ve ekibe de
nedeniyle; medial ve lateral gastreknemius kas bir yaklaşım olduğu kanısına varılmıştır.

SUM M ARY
One Stage Reconstruction of Anterior Tibial Defects Using
Gastrocnemius Myocutaneous Flap
The successful use of gastrocnemius myocutaneous flap in the repair of antetibial
regîon defects on five patients is presented. The excellent potential of these flaps to
cover large defects of this criticai area is discussed.
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