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ÖZ E T

Sekonder Island Fleple rekonstrüksıyon yaptığımız, Noma’ya bağlı yanak defektl olan 
11 yaşındaki bir olguyu, kullandığımız cerrahi yöntemi ve bu yöntemin avantajları ile 
dezavantajlarını sunduk.

G İ R İ Ş

İnsan vücudunda doku kayıplarının karşılanmasında kullanılan yöntem-
ler arasında, deri flepleri ve kompozit flepler önemli bir yer tutar. Island 
flepler ve serbest flepler yanında, “ Sekonder Island Flep"le rekonstrüksiyon 
Plastik Cerrahinin yeni konularındandır. Serbest deri greftlerinin vasküla- 
rize pediküllü flepler haline konabildiği Dr. Erol(l) tarafından, ilk olarak 1976 
yılında kanıtlanmıştır. Bu yolla elde edilen flepler (Sekonder Island Flep), 
özellikle çevre dokuların yetersiz olduğu hastalarda, başarı ile kullanılabil-
mektedir. Sunacağımız olgu, Sekonder Süperfisyel Temporal Island Fleple 
rekonstrüksiyona ait bîr Örnektir.

OLGU BİLDİRİMİ

11 yaşında kız hasta.

İlk olarak 7 yaşında iken yüzünde yara yakınmasıyla başvuruyor. Sol 
buccal bölgede 10 x 10 cm. boyutlarda, buccal mukoza dahil tam tabaka do-
ku kaybı içeren, pis kokulu, akıntılı yara nedeniyle yapılan incelemeler so-
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nucu; Noma tarusı konmuş, ayrıca Kalaazar tanısı da almış olan hastaya 
spesifik tedavi verilmiş (Şekil 1).

Daha sonraki dönemde, 4 yıl gibi bir süre hastane ile ilişkisi kesilen 
hasta, bu yıl kliniğimize sol buccal bölgede 8 x 6  cm. lik tam tabaka doku 
kaybı ile başvuruyor. Bu defektin zemininde; devital alt üst molar ve premo- 
lar dişler ilp birlikte deperioste mandibula seçiliyor. Yapılan doku kültürle-
rinde aero'b ve anaerob vasatlarda aktif enfeksiyon bulunmaması üzerine, 
Dişhekimliğİ Periodontoloji ve Cerrahi Anabilim dallarının gerekli tedavisin-
den sonra, hastaya Sekonder Süperfisyel Temporal Island fleple ve iki aşa-
malı rekonstrüktif girişim planlanıyor.

CERRAHİ YÖNTEM

Yöntemimizde Sekonder Island Flöp yapımı için, Aksiye! paterne sahip 
süperfiş^l ..temporal vasküler sistemden yararlanılmıştır.. _  . , ^

Şekil 1 : Hastanın sol yunağındaki defekl Şekil 2 : Deri nreflinin ikinci evrede se- 
g ö rü I m e k te r Süp ef fi si yet' } temporal - darp ar- >: ’konder as lan d flep q I s rak aka [dirilişi.**]
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Ameliyatın I. aşamasında; flebin hazırlanması için yanak defektmin ol-
duğu sol tarafta, temporal bölgede saçlı deriye T şeklinde bir insizyon ya-
pılmıştır, Saçlı deri flepleri dikkatli bir diseksiyonla ve alttaki süperfisyel 
temporal fasya zedelenmeden kaldırılmıştır, Bu fasya içinde seyreden süper- 
fisyel temporal damarlar, bütün dallanmaları ile birlikte ortaya konmuştur 
(Preauriküler bölgede pedikülü oluşturacak kesimden, Pariyetal ve Frontal 
dalları izlenebildiği midsagital plana kadar). Sol. uyluktan alınan Split - 
thickness deri grefti, damarları içeren bu fasya üzerine ve yeterli bir pedikül 
bırakacak kadar distal bir yerleşimde, gergin olarak çepeçevre sütüre edil-
miştir. Vasküler pediküle de işaretlemek amacı ile dar bir şerit greft sarıl-
maktadır. İnsizyonun (Saçlı derideki) 4 - O ipek dikişlerle kapatılmasıyla yön-
temin itk aşaması tamamlanmıştır (Şekil 1).

II. aşamada : İlkinden 3 hafta sonra, önce buccal bölgedeki defektin 
çevresindeki skatrisyet deri, ora! mukozayı oluşturacak şekilde ağız içine 
doğru çevrilerek kendi arasında kapatılmıştır. Temporal bölge saçlı derisin-
deki eski insizyondan girilerek, ilk seansta yerleştirilen greft ve vasküler pe-
dikül ortaya konmuştur. (Burada, ilk seanstan sonra deri grefti ile saçlı deri 
arasındaki seröz birikimin boşaltılmadan izlendiğini ve bunun rezorbe oldu-

Şekİİ^3 r Ftebin derialtı tünelmden yanağa Şekil 4 " :  Hastanın postoperatif görünümü, 
taşınması. - ,J -  - ' ~"



ğunun görüldüğünü belirtmemiz gerekir). Deri greftinin tümüyle üzerine kon-
duğu fasyadan beslendiği izlenmiş, vasküler pedikül korunarak, sekonder 
island flep halinde süperfisyel temporal fasya ile birlikte, temporal kas fas- 
yası üzerinden kaldırılmıştır (Şekil 2). Buccal defekt ile insizyonumuz ara-
sında bir derialtı tüneli hazırlanıp, island flep bu tünelden defekte doğru 
taşınmıştır (Şekil 3). Oldukça geniş hazırlanan flebin çevresindeki yaklaşık 
1-2 cm. lik kısım dezepitelize edilip flep altına çevrildikten sonra, flep de-
fekte 4-0 ipek dikişlerle sütüre edilmiş ve saçlı deri insizyonu da aynı şekil-
de kapatılarak ameliyat tamamlanmıştır (Şekil 4).

TARTIŞMA

Deri defektlerinin tamirinde; lokal ve uzak flepler, serbest flepler ve 
deri greftleri, hastanın durumuna, defektin özelliklerine ve cerrahın tercihi-
ne göre seçilerek kullanılmaktadır. Ancak, yüz gibi bazı bölgeler için rekonst- 
rüksiyonun bazı kuralları vardır. Lokal deri flepieri ya da kulak arkası ve 
supraklaviküler full-thîckness deri greftleri tercih edilmektedir. Tam kalın-
lıktaki doku kayıpları için mukozal, tam bir kapama yapılması da şarttır. 
Kullanılan yöntemler, çevre sağlıklı dokularda destrüksiyona yol açmamalı-
dır. Bütün bunlar gözönüne alındığında, yöntemimizin bazı avantaj ve deza-
vantajları ortaya çıkmaktadır. Bunları kısaca özetleyecek olursak:

Avantajları :

1. Flebin donör alanında belirgin bir deformite oluşmaz,

2. Ağız, burun, göz vb. önemli çevre yapılarda deformasyon meydana 
gelmez.

3. Sekonder island flep aksiyel paterni nedeniyle, avasküler defektler 
üzerinde kullanılabilir.

Dezavantajları :

1. Ameliyat iki aşamada tamamlanmaktadır.

2. Rekonstrüksiyondan sonra, flepde çevre ile renk uyumsuzluğu oluş-
muştur. (Ileriki izlemeler sırasında flebe dermabrasİon yapılması 
planlanmaktadır).

Sekonder İsland flep, bütün aksiyel paterne sahip vasküler yapılar ile 
olduğu gibi, omentumla da hazırlanabilir. Sekonder kompoze island flepler 
halinde organ rekonstrüksiyonlarında da kullanılabiliri, 3).
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SU M M A R Y

The Use of Secondary Island Flap in reconstruction of the Cheek «Case Report»

We presented a case of Noma with buccal defect which reconstructed by seconder 
superficia! tempo rai island flap. We described the surgical procedure and discussed the 
operation in this 11 years old girl patient.
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