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ÖZET
İyi fonksiyon gören bir el elde etmek için, tendon ya da kemiği açıkta 
bırakan elin yumuşak doku defektlerinin hemen örtümü gereklidir. 
"Reverse Chinese Flap" bu amaç için idealdir. "Reverse Chinese 
Flap" gibi distal tabanlı flepler v. comitanteslerden retrograd akım ile 
canlılıklarım sürdürürler. Ancak, uzayan konjesyon flepte fıbrozis ve 
kalınlaşma ile sonuçlanır. Bu nedenle istenmeyen operasyon sonrası 
konjesyonu azaltmak için, yüzeyel venöz anasiomozun gerçekleştirile
rek ortograd venöz drenajın onarılması gerekir. Bu işlem kliniğimizde 
“Revers Chinese Flap" uygulanan 5 hastanın 3'ünde yapıldı ve sonuç
lar tatmin edici bulundu.

Anahtar Kelime : ön kol ftebi, venöz anastomoz.

Radial artere dayalı "Chinese Foreann flap", ada 
flebi, free flep ya da vaskülarize sinir,kemik, tendon içe
ren kompozit flep olarak kullanılabilir1’2.

Cilt yapısı, subkutan dokusunun azlığı ve geniş 
donör alanı nedeni ile elin rekonstrüktif cerrahisinde bu 
flep çok sık tercih edilmiştir2’3’4.

Flebin; süperfîsial venöz sistemi (sefalik ven) ve 
derin venöz sistemi (vena komitantesler) vardır(Şekil 1), 
Ayrıca, her bir arteriel perforatör, bir ya da İki vene sa
hiptir. Bunlar yolu ile vena komitanteslere drenaj sağ-

ŞEKtL 1 : Reverse Chinese flebin anatomisi, V.K.: Vena ko- 
mitantes, A.R.: Arteria radialis, V.C.: Vena cephalice

IS SUPERFICIEL VENOUS ANASTOMOSISIN REVER
SE CHİNESE FLAP NECESSARY?
SUMMARY :
îmmediate resurfacing o f a soft tissue âefect o fthe hattâ with 
exposed tendon or bone by a flap coverage is essential to ac- 
hieve a good junctioning hatıd.
Reverse Chinese Flap is an ideal flap fo r  this purpose, Dis- 
tally based flaps like Reverse Chinese Flap survive with ret- 
rograde flow in the venae comitantes. But, prolonged ssvelling 
results infıbrosis and thickening.
Therefore, one superficial venous anastomozis should be performed to 
restore orthograde venous draignage and reduce undesirable posto- 
perative swelling.
This procedure has been performed in three of five patients treated 
with "Reverse Chinese flap" and the results were found saîisfactory.
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laıımaktadır5’6. Arteriyel akımın durumunu saptamak 
İçin, yeterince özen gösterilmelidir. Ailen testi, operas
yon öncesi zorunlu bir testtir. Operasyon sırasında ise, 
flep kaldırıldığında arterin proximali klempe edilerek, 
retrograd arteriyel akımın etkinliği belirlenir. Flebin 
venöz drenajının saptanması ise, akut dönemde zordur. 
Bu nedenle öncelikle, vena komitantesleri, sefalik veni 
ve diğer daha küçük subkutan venleri içeren geniş bir 
pedikül sağlanması gibi tedbirlere gidilir5.

Eylül 1990 - Ekim 1991 tarihleri arasında 5 olguya 
"Reverse Chinese Flap" uygulandı, 3 olguya superfisial 
venöz anastomoz yapıldı, 2 olguya anastomoz yapılma
dı.

OLGU I : I.K., 43 yaşında, erkek hasta. Oksijen 
tüpü patlaması sonucu sağ el sırtı yanan hastanın mua
yenesinde el dorsumunda, radial tarafta 5x8 cm. boyut
larında, 2.3. parmak ekstansor tendonlanm açıkta bıra
kan yumuşak doku defekti saptandı. Defekt 2,3. 
parmakların proksimal falankslarına doğru uzanıyordu. 
Yapılan operasyonda debridmandan sonra "Reverse 
Chinese Flap" ile defekt kapatıldı. Flebin kaldırılmasın
dan itibaren flepte şiddetli venöz konjesyon sefalik 
venin el dorsmundaki bir vene anastomozundan sonra 
düzeldi (şekil 2, 3).

OLGU III: I.G., 37 yaşında, erkek hasta. îş kazası 
geçiren hastanın yapılan muayenesinde; sağ el 1. par
mak pulpasmda ve dorsal yüzde cilt nekrozu saptandı. 
Yapılan operasyonda nekrotik alanlar temizlenip, oluşan 
defekt 5x8 cm.lik "Reverse Chinese Rap" ile kapatıldı. 
Uygun alıcı ven bulunamadığı için venöz anastomoz ya
pılamadı. N.kutanöz antebraki lateralis fiebe dahil edilip, 
radial taraf digital sinirine anastomoze edildi (Şekil 4,5).

23-25 Ekim 1991 'de Kuradasında XIII. Türk Plastik Cerrahi Kongresinde sunulmuştur.
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TERS ÇİN FLEBÎ

ŞEKİL 2 : Olgu Tin operasyon öncesi görünümü ŞEKİL 3 : Olgu I'in operasyon sonrası görünümü

ŞEKİL 4 : Olgu IH'ün operasyon öncesi görünümü

OLGU IV: I.E., 50 yaşında, erkek hasta. İş kazası 
geçiren hastanın yapılan muayenesinde sağ el 1. par
makta MP ekleminin distalinden İtibaren avulsiyon ve 
distal falanks ampütasyonu saptandı.6x8 cm.lik "Rever- 
se Chinese Flap" kaldırılarak, defekt kapatıldı. 
N.kutanöz antebrakilateralis flebe dahil edilerek, radial 
taraf digital sinirine anastomoze edildi. El dorsumunda- 
ki bir ven ile sefalik ven anastomozu da gerçekleştirildi 
(Şekil 6,7,8,9).

Olgu II ve Olgu V. hakkmdaki bilgiler Tablo l ’de 
belirtilmiştir. Tüm olgularda donör alan ince kalınlıkta 
deri grefti ile kapatıldı.

BULGULAR
Yüzeyel venöz anastomoz yapılan 3 olguda operas

yon sonrası erken dönemde herhangi bir komplikasyona 
rastlanılmadı (Olgu H’de operasyon sonrası yaklaşık 6. 
ayda flep şişmesi gözlendi, yapılan operasyonda flep

ŞEKİL 5 : Olgu ffi'ün operasyon sonrası görünümü (venöz 
anastomoz yapılmamıştır).

şişmesi nedeninin tümör rekurrensi olduğu anlaşıldı). 
Uygun alıcı damar bulunamadığı için venöz anastomoz 
yapılamayan Olgu n i’de distal uçta minimal flep nekro
zu gözlendi. Venöz anastomoz yapılmayan olgu V'de ise 
uzun süre konjesyon görüldü. Tüm olgularda sonuç ba
şarılı bulundu. Yüzeyel venöz anastomoz ile flebin elas
tiklik, yumuşaklık gibi özelliklerinin bozulmadığı anla- 
şıldı(Tablo 1).

TARTIŞMA
Sin-Daw Lin ve arkadaşları yaptıkları venogram ça

lışmalarında, İki vena komitantes arasında birkaç bağ
lantı kuran dallar olduğunu göstermişlerdir. Bu dallar 
"cross över pattem" ile intakt valflerin varlığında ters 
olarak venöz kam drene etmeye yaramaktadır. Ayrıca 
vena komitanteste bazı valfler üzerinden geçen kollate- 
ral dallar olduğu da saptanmıştır. Bu dallarda venöz dö
nüşe "by pass pattem” ile ek bir yol olarak katkıda bu-

48



TABLO I
Türk Plast Cer Derg (1993) CiltT, Sayı:l

Olgu
no

Cins Yaş Etyoloji Defektin yeri Flebin
boyutu

Yüzey el venöz 
anastomoz

Komplikasyon Sonuç

1 E 43 Yanık Sol el dorsumu 9x6cm. Var — Başarılı

2 E 44 Squamöz 
celi Ca.

Sağ el dorsumu 15x10 cm. Var — Başarılı

3 E 47 Travma Sağ el 1.parmak 
dorsali ve distal 
falanks voleri

8x5cm, Yok Distal uçta 
minimal cilt 
nekrozu

Başarılı

4 E 50 Travma Sağ el 1. parmak 
avvulsiyonu (distal) 
falanks ampüte

8x6 cm. Var — Başarılı

5 E 20 Travma Sağ el 3. 4. 5. parmak 
proksimal falankslann 
voleri ve MP başlarının 
voleri

5x10 cm. Yok Flepte uzun
süren
konjesyon

Başardı

ŞEKtL 6 : Olgu IV'ün operasyon öncesi görünümü ŞEKİL 7 : Olgu IV'ün planlaması

ŞEKİL 8 : Olgu IV'ün operasyon sırasındaki görünümü ŞEKİL 9 : Olgu IV'ün operasyon sonrası görünmü
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TERS ÇÎN FLEBÎ

ŞEKİL 10 : Reverse Chinese flepte venöz drenaj m odeli,
V.K.: Vena komitantes, B .D .: Bağlantı kuran dallar, K.D.: 
Kollateral dallar

lunmaktadır. Vasküîer pedikülünün ligasyonu ile flep 
velîlerinde önceki duruma göre 3-4 katlık basınç artışı 
olmaktadır. Bunun sonucu olarak kollateral ve bağlantı 
dallar açılıp, ters venöz akım oluşmaktadır5 (Şekil 10).

Yüksek arteriyel imputa karşın,yetersiz venöz dre
naj flep Ödeminden sorumlu tutulmuştur6. Yapılan ka
davra çalışmalarında vena komitanteslerden birine yapı
lan retrograd radyoopak madde injeksiyonunda, her iki 
vena komitanteste merdiven basamağı tarzında perfüz- 
yon gözlenmiştir. Fakat basınç arttırıldığında retrograt 
akımda artma olmamış, vende sürekli bir obstrüksiyon 
görülmüştür. Ayrıca venöz doluş da sınırlı bulunmuştur. 
Aym damarların antegrad enjeksiyonu ise rahat olup, iyi 
venöz doluş gözlenmiştir6’7.

Timmons ters akıma biraz farklı yaklaşmıştır. Sü- 
perfisıal ve derin venler düz kaslara sahiptir. Süperfİsial 
venler innervedir ve intrinksik tonusu vardır. Derin ven 
kas hücrelerinde ise innervasyon, venler ve radial arter 
çevresindeki sempatik sinirlerle sağlanmaktdır.Distal 
pediküllü forearm flep kaldırıldığında derin venler de- 
nerve olur. Pıoximal uçların ligasyonundan sonra bu 
venlerde basınç artar. Venler el bileği ve elden gelen 
kanlarla dolarak distal pediküllü radial forearm flepte 
retrograd akım oluşur6.

Yapılan kadavra çalışmalarında alt exîremite retrog
rad akımlı ada Heplerinde daha fazla olmak üzere tüm 
ada Heplerinde, venöz dönüşte bozukluklar olabileceği 
bildirilmiştir^. Valfler ters venöz akıma izin verse de 
venler içindeki akıma devamlı olarak engel oluştururlar.

Vena komi tan teslerdeki valfler aynı büyüklükteki 
bir yüzeyel venden çok daha fazladır. Vena komitantes- 
lerde her 1-3 cm.de bir valf varken, 23 cm. kadar uzun
luktaki sefalik ven bölümünde üç valf vardır. Bazı ka
davralarda hiçbir cross-anastomoz olmaksızın,radial 
stiloid çıkıntıdan 10 cm. proksimaîe kadar sadece valf- 
lerin bulunduğu saptanmıştır. Bu durumlarda bu valf 
engel tammen retrograd venöz akımı önleyebilir6.

SONUÇ
Akut dönemde retrograd venöz dönüşün yeterliliği

nin güvenilir bir göstergesi yoktur. Retrograd akımla 
yetinilecekse, pedikülün diseksiyonu sırasında venae 
komitanteslerin çok iyi korunması yanında; akımla kar
şılaşacak olan valflerin sayısını azaltmak için, pedikü
lün boyu olabildiğince kısa tutulmalı, bu nedenle ön 
koldaki planlama çok iyi yapılmalıdır.

Eğer tüm ön şartlar yerine gelip, retrograd akım 
gerçekleşirse bu akım flep yaşamının sürdürülmesinde 
yeterli olur. Fakat bu postoperatif şişme ve bunun kaçı
nılmaz sonuçlarında fibrozis kalınlaşma gibi bir sonuç 
önlenir anlamına gelmez9,10.

Doku transferinin temel avantajlarından olan ince
lik, yumuşaklık, elastiklik gibi Özelliklerinin bozulması
nın önlenmesi için süperfisiyel venöz anstomoz yapıl
ması ile korunabilir.

Süperfİsial venöz anastomoz yaptığımız üç olguda, 
bu özellikler bakımından literatür verileri doğrultusunda 
olumlu sonuçlar alınmıştır.
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