AYAK TABANI DEFEKTLERİNİN KAPATILMASINDA SİNİR PEDİKÜLLÜ:^
M. TENSOR LATA KAS - DERİ FLEB)NİN YERİ(^)
b

Dr. Muzaffer ALTINTAŞf[*)** ], Dr. Akdoğan ERÖZBEK(**)
Dr. Sıdıka KURUL(***), Dr. Fethi ORAK(**)

. . -j

.c.:

.

'

Ö ZE T:v/':

'

, -■

•: f >

: -

Son iki yıl içinde kliniğimizde uyguladığımız, 20 kas-deri flebi arasında 4 m. tensor
faslya lata kas-deri flebinin ayrı bir yeri vardır. Çapraz bacak yöntemiyle karşı ayak
tabanına taşıdığımız bu flep içinde, bölgesel duyu siniri «nervus femoris İateralis
cutaneous» vardır. Sinir, 2 ci ameliyatta, flepr ayrıldıktan sonra n. suralisle anastomoze
edilmektedir. Böylece ayak tabanına basınca dayanıklı ve yumuşak \ke hisli bir flöp ta
şınmış olmaktadır. 1 yılı aşan ilk olgumuzdaki mükemmel sonuca dayanarak ardmrdına.
3 olguda bu flebi kullanmayı tercih ettik.
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Muskulus tensor fasiya lata, üst baldır ön yan yüzünde, küçük, ince
yassı.bir kastır. Bu küçük kas, devamı olan fasiya-ile birlikte kas büyüklüğüm
nün yaklaşık 4 katı uzunlukta deri bölgesini besler. Muskulus tensor fasiya
lata (MTFL), kas flebi, muskulofasiyal flep, muskulokutaneous flebi olarak
kullanılabilir.
Geniş bir flep kavsi (flep arkı) sayesinde, karın duvarı ve vulva defektlerinin onarımında, trochanter, iskium, sakrumdaki bazı yaraların örtülmesinde kullanılır. Ayrıca, nörosensoriyal uzak ve yakın flep, fonksiyonel kas
flebi, osseöz - muskulokutaneous flep olarak da kullanımı vardır.
Kas - deri flebi kanlanması, geleneksel deri flebi kanlanması ile birlikte
incelenecek olursa; Şekil ; 1 de görüldüğü gibi deri fleplerinin random ve
[*)V1II. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kogresinde sunuldu.
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aksiyel tipte olmak üzere iki tür kanlanması vardır Bir aksiyel pattern flep,
anatomik olarak tanımlanan ve flebin uzun ekseni boyunca seyreden, dermal ve subdermal pleksusa dallar veren bir arter-ven dolaşımı ile beslenir.
Random flebin aksiyel arter-ven sistemi yoktur ve sadece deri, deri altı
pleksus damarlarının bağlantılarından beslenirler. Random flebin maksimum
uzunluğu genişliği ile ilişkili iken, aksiyel tip flepte, damar boyunca flep kaldırılabilir ve hatta damar sınırları dışına da random flep olarak taşırılabilir.
Deri ve kas - deri fleplerinin kanlanması arasında bir benzerlik vardır.
Kasların da random ve aksiyel kanlanması olabilir. Örneğin pektoralis majör, latissimus dorsi, trapez kas gibi alt yüzyeri boyunca aksiyel olarak seyreden damarları bulunan kaslarda, kas boyunca perforan damarları vardır ve
damar ekseni boyunca yalnız bir kısım kas kaldırılarak flep hazırlanır(l, 3).
Sternomastoid, grasilis ve gastroknemius gibi yuvarlak kaslarda ise
beslenmeyi sağlayan birden fazla damar vardır. Bu yüzden bir random myokutan flep olarak düşünülüp, tüm kas kitlesi ile birlikte hazırlanmalıdır. Yani bu kaslar bölünemez bütün olarak kaldırılırlar.
M. tensor fasiya lata kanını a. femoralis profundus'un lateral circumfemoral dalından alır. Bu dominant pedikül, spina iliaka anterior superiorun
8-10 cm altından kasın medial yüzüne girer.
Superior gluteal sinir kasın motor siniridir, gluteus medius ve maksimus kasları arasında yüzeye!leşerek MTFL’yi derin üst yüzeyinden innerve eder.
Torakal 12 nin deri dalı iliak krestdeki kas başlangıcını örten deriyi innerve eder. Lateral femoral kutaneus sinir anterolateral baldır derisinin çoğunu İnnerve eder.
MTFL, baldırın abduktor ve iç rotasyonunu sağlamaya yardımcıdır, fakat bu fonksiyon her zaman ihmal edilebilir.
Flebin planlanmasında : Spina iliaka anterior superior'dan tibianın lateral kondiline çekilen bir çizgi flebin ön kenarını belirler. Bu myocutan ünite dize 5-8 cm mesafeye kadar deri ve fasiyayı içine alabilir(2, 3). Genişliği,
büyük trochanter arka sınırı belirler. Gerektiği takdirde flebin ön sınırı emniyetle rektus femoris kas üzerine kadar gelebilir. Kas distalden proksimale
doğru kaldırılır. Fasiya lata, üzerindeki deri ile beraber kaldırılmalıdır. Bu
sırada perforan damarları korumak için, deri ve fasiyadan geçen geçici dikişler konur.
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OLGULAR
Olgu : 1
M.D., 50 yaşında, erkek hamal (F ■8596)
Hasta sol ayak tabanındaki kapanmayan yara nedeniyle yatırıldı.
20 yıl önce yanmış ve yaraların iyileşmesi üç ay kadar devam etmiştir.
6 yıl önce ayak tabanında tümora! bir oluşum gelişmiş ve bir Anadolu hastanesinde eksize edilerek greftlenmiştir.
Bu ameliyattan, hemen 20 gün sonra, ayak tabanında yeniden yara açılmış, infeksiyon ilerleyerek osteomiyelit gelişmiş ve iç malleol hizasından
fistülize olmuştur.
Lokal muayenede ayak tabanında 2x3x4 cm boyutlarında yara ve altında iltihaplı kemik görülmektedir. Yaranın çevresinde ayak tabanının 1/2 arka bölümünün tamamında greftli alan ve malleol hizasında ayak tabanıyla
iştiraklı fistül saptandı. Hasta 3.4.1981 de ameliyata alındı. Ayak tabanındaki yara geniş olarak eksize edildi. Fistül yolu kürete edilerek temizlendi.
Karşı uyluk ön iç yandan hazırlanan flep defekte stüre edildi. Sekonder defekt yara kenarlarının serbestleştirilmesiyle primer olarak kapatıldı. 3 hafta
sonra flep ayrıldı ve primer iyileşme sağlandı (Şekil : 2a,b,c).

CUTANEOUS

Şekil 1 : Deri ve kas - deri heplerinin değişik türlerinde damarlanmanın
şematik görünümü.
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Şekil 2 -b : Yara ve nedbeli alan eksize edildi, kemik ve fîstüi yollan kürete edildi. Resimde MTFL
kas-deri f lebinin defekte adapte edilmiş durumu
görülmektedir.

Şekil 3 c : Defektin MTFL nörosensoriyel uzak flep ile kapatıldıktan
sonraki durumu.
Şekil 2-c : Flep ayrıldıktan ve flebe gelen hissi
sinir n. suralisin uç dalına dikildikten sonraki durum görülmektedir.
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Olgu : 2
A.E., 22 yaşında, erkek, üniversitede öğrenci (F - 2454).
Sol ayak tabanındaki kapanmayan yara nedeniyle yatırıldı.
Hasta kendini bildi bileli bu yara varmış ve hiç kapanmamış. 10 yıl önce ayak bileğinden ve sol tibial bölgedeki konstrüktif band nedeniyle ameliyat edilmiş. Lokal muayenede sol ayakta ve bacakta atrofi, deformasyon ve
parmaklar da eksiklik yanında ayak tabanında kenarları fibrotik ülsere kronik yara saptandı. Yara zemininde kemik çıkıntılar görülmektedir. Ayrıca
konstrüktif band distalinde bazı alanlarda ve ayak tabanında his kusuru var*
25.12.1981 de ve 22.1.1981 de ameliyat yapılarak ayak tabanına sinir
pediküllü m. tensor fasia lata kas - deri flebi taşındı (Şekil : 3a,b,c).
Olgu : 3
C.Ş. 14 yaşında, kız, öğrenci (G - 2917)
Sağ ayak topuğu üzerine basamama, ayak bileğindeki hareket kısıtlanması nedeniyle hasta yatırıldı.
3 yaşında kaza geçirmiş aynı yıl ameliyat edilmiş, 11 yaşında SSK Okmeydanı Hastanesinde yeniden ameliyat edilmiş.
Lokal muayenede, sol topuk bölgesinin üzerinde
ve dermatitli alanlar olan, dayanıksız, atrofik deri ile örtülü
dı. Ayak bileği ekin durumunda ve aşil üzerinde baldıra doğru
biçiminde nedbe. Hastaya iki oturumda uyluk bölgesinden
kas - deri flebi taşındı.

küçük ülsere
olduğu saptanuzanan kordon
sinir pediküllü

Olgu : 4
M.Y., 43 yaşında, erkek, kitap dağıtıcısı (F - 2037).
Topuğundaki kapanmayan yara nedeniyle yatırıldı.
26 yıl önce sağ kururis 1/3 alt arka bölümünde kesici alet yaralanması ölmüş. Bundan 1 ,5 -2 yıl sonra yara açılmış. Daha sonra çeşitli hastanelerde 7-8 kez ameliyat edilmiş (küretaj, çapraz bacak lambo denemeleri v.s.)
Yara giderek derinleşmiş ve kalkaneusun büyük bir bölümünü tutarak
harabetmiştir. Çapraz bacak pozisyonu ve flep alanında hazırlanacak bölgesel duyu siniri dikkate alınarak flep çizimi yapıldı. Genel prensiplere sadık
kalınarak flep kaldırıldı. Ve sağ ayak tabanındaki defekte dikildi. 3 hafta
sonra flep ayrılarak primer yara iyileşmesi sağlandı.
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TARTIŞMA
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide yara ve defekt onarımı İçin 'elimiz
deki imkânlar şunlardır.
Parsiyel veya tam kalınlıkta serbest deri transplantasyonları,
Saplı, uzak veya yakın flepler,
Üzeri serbest deri ile kapatılmış kas transpozisyon flepleri ve mikrovas-.
küler anastomaz tekniği ile gerçekleştirilen serbest flepleri (Free flepler)dir
1972 yılında Ortİcochea(4) ilk kas - deri flebini tanımlayarak bu olanaklara bir yenisini kattı. Kas dokusu içermeleri sebebiyle bu flepler deri
fleplerinden farklı olarak arteriyel kanla beslenir. Ayrıca uzun süreli dayanıklılık için daha elverişli bir durum ortaya çıkar. Zira flep içindeki kas ve
fasiya dokusu aynı zamanda yastık ödevini görür. Kas - deri fleplerindeki bu
özelliğin ayak tabanı için son derecede büyük önemi vardır. Ancak, ayak
tabanında bu fleplerle oluşturulacak basınca dayanıklı, yumuşak yastık, ilerde
oluşabilecek yeni yaralara karşı innervasyon olmadığı sürede yeterli değildir.
Deri duyarlılığından yoksun bir doku ayak tabanı gibi basınca maruz kalan bölgelerde yeni yaraların oluşmasını engelleyemeyecektir. İşte bu noktadan hareketle ayak tabanına sinir pediküllü M. Tensor Fasia Lata kas - deri flebini
naklettik.
ilk olgumuz henüz 1 yılını doldurdu. Yaptığımız kontrol muayenelerinde
ayak tabanının innervasyonunun çok iyi olduğunu saptadık. Bu hastamızın
mesleği hamallık olup 150 kg lık yükler taşımakta ve ayak hijyenine hiç dikkat etmemektedir. Buna rağmen, geçen son derece önemli bir yıl içinde, hastamızın ayak tabanında herhangi bir lezyona rastlanmadı.
Diğer 3 hastada ameliyat öncesi ve sonrası deri duyarlık testleri yapıldı.
Geç sonuçları saptamak için henüz zamanın erken olduğu ortadadır.
Olgularımız arttıkça ve kontrollerden olumlu sonuçlar aldıkça, bu flebin ayak tabanı defektlerinin kapatılmasında bugün için uygun bir nörovasküler flep olduğu kanısını daha rahat açıklayabileceğiz.

SUMMARY
M. Tensor fascia lata myocutaneous flap (nerve pedîcle) to cover
th ed efect of the plantar region of the foot

Among the 20 musculocutaneous flaps we applied during the last two years 4 m.
tensor fascia lata flaps have a special place. Thİs flap which was transferred to the
opposite heel by the cross-leg method contained the sensorial nerve of the region
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«nervus femoris lateralis cutaneous» This nerve is anastomosed to n. suralis after the
flap is divided in the second operation. By this method we transfer a pressure bearing,
soft and sensous flap to the heel of the foot. After the excellent result of the first case
we operated a year ago, we preferred to use it for three other cases.
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