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SUMMARY

TISSUE EXPANDERS: 6 YEARS OF CLINICAL EXPERf- 
ENCE

158 patients, reconstructed with tissue expanders between 
1986-1992 at our clinic, have been evaluated. Patient selecti- 
on and careful planning seem to be the mosî important s tep s 
in reconstruction with tissue expanders.

Key Words : Tissue expander - Reconstruction.

Doku defeküeri olan hastaların rekonstrüksiyonun- 
da bu hastalan eski hallerine ya da konjenital deformi- 
teler varlığında ise normale döndürmek için bir çok yön
tem tarif edilmiştir.

Dokular için en uygun onarım yine kendi özellikle
rine uygun dokularla yapılabilir. Bu özellikler deri için 
söz konusu olduğunda renk, kıvam, kıl miktarı gibi nok
talar önem taşır. Derinin onaranında birçok yöntem kul
lanılmakta, greft ya da Hepler uygulanmaktadır. Ancak 
son 15 yılda giderek daha yaygın olarak kullanılan bir 
teknik olan doku genişletilmesi bu özelliklere daha ya
kın doku ile onanmı kolaylaştırmaktadır. Doku genişle
ticileri donör saha sorunu yaratmadan veya donör saha
da en az iz bırakarak, duyu, renk, kıllanma, kıvam, 
kalınlık gibi özellikleri taşıyan dokuların alıcı sahaya 
getirilmesine olanak tanımaktadır.

Deri yavaş büyüyen bir kitlenin üzerinde genişleme 
özelliğine sahiptir. Bunun en güzel örneklerinden birisi 
fizyolojik bir olay olan hamileliktir. Bu gözlemden yola 
çıkarak 1956'da Dr. Charles Neumann ampüte bir ku

ÖZET
Hacettepe Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Klini
ğinde 1986-1992 ydları arasında doku genişleticilerle tedavi 
edilen 158 hastanın değerlendirilmesi yapılmıştır. Doku geniş
leticilerle başardı bir tedavi için en önemli iki nokta hasta se
çimi ve özenli cerrahi planlamadır.

Anahtar sözcükler : Doku genişleticileri - Rekonstrüksiyon.

lağın onaranında mastoid bölge derisini genişleterek 
kullanmıştır (1). Radovan'ın doku genişleticilerini ticari 
olarak yaygınlaştırmasıyla birlikte deri onaranında doku 
genişletme giderek yaygınlaşan bir tedavi yöntemi ola
rak kullanılmaya başlanmıştır (2). Bu çalışmada doku 
genişleticileri kullanmanda kliniğimizde edindiğimiz 
deneyimler aktarılmaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Kliniğimizde 1986-1992 yılları arasında 158 has

taya 177 ameliyatta 251 adet doku genişleticisi ile ona
rım yapıldı. Has tabirimiz m 96 sı kadın 62 si erkekti. En 
küçük hastamız 2, en büyük hastamız 56 yaşında idi 
(Tablo 1).

114 işlemde tek, 53 işlemde iki, 9 İşlemde üç ve 1 
işlemde dört adet doku genişleticisi kullanıldı. 12 has
taya iki kez, 2 hastaya üç kez ve bir hastaya dört kez 
doku genişleticisi yerleştirildi. Doku genişleticilerimiz 
Çeşitli biçimlerde (rectangular, oval, vs), büyüklüklerde, 
değişik üreticilerden (McGhan, Mentor, Dow Corning
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Yaş dağılımı Sayı Yüzde

2-10 yaş 28 % 17.7

11-20 yaş 49 % 31.0

21-30 yaş 51 % 32.2

31-40 yaş 22 % 14.0

41-59 yaş 8 % 5.1

Tablo I: Doku Genişleticileri Kullanılan Hastaların Yaş Dağılımı

ve Köken) ve özelliklerdeydi. En küçüğü 30 cc, en büy
üğü 1050 cc olan doku genişleticileri kullanddı. Doku 
genişleticilerinin 167 sinde portiar dışarıda, 84 ünde cilt 
altında idi.

Doku genişleticilerinin ortalama kalma süresi 51 
gündü (en kısa 7, en uzun 98 gün). Doku genişletici yer
leştirilen hastaların deformite nedenleri Tablo 2 de sıra- 
lanmışür.

Doku genişleticileri en sık saçlı deride uygulaı 
(Tablo 3). Bu vakaların tümü skatrisyel alopesi vaka 
nydı.

Hastalar en kısa 3 ay, en uzun 6 yıl, ortalama 2.8 
takip edildiler.

Ameliyattan önce defekte komşu bölgeye yerleşti 
ecek doku genişleticisinin büyüklüğü, tipi, sayısı sapt 
dı. Ticari marka konusunda özel bir tercih yapılmadı.

Etyoloji Sayı Yüzde

Yanık 87 % 55.0

Kaza 18 % 11.4

Meme hipoplazisi 12 % 7.6

Dekubİt ülserleri 10 % 6.4

Enfeksiyona ait skar 9 % 5.8

5 % 3.2

Kulak amputasyonu veya 
mierotia

4 % 2.5

Mastektomi 4 % 2,5

Vasküler maiibrmasyon 3 % 1.9

Konjenital Nevüs 3 % 1.9

İnsan ısırığı 1 % 0.6

Nörofibronıatosis 1 % 0.6

Median yüz yangı 1 % 0.6

Tablo II: Doku Gf-iüşlciicih'iinin Yurlejiıirilıue.It'riiH' yol Açtın Dejornıile.ler



Türk; PlastCer Derg (1993) Cilt: 1, Sayı:2

Yerliyim Sayı Yüzde

Saçlı dcıi 61 % 38,6

Ali ekstreıııüe 21 % 13.3

Mcıııc 19 % 12.0

Yüz 17 % 10.7

Buyun 11 % 7.0

Üst ekstremde 9 % 5.8

Gövde 8 % 5.1

Alın 7 % 4.4

Masloid bölge 4 % 2.5

Burun 1 % 0,6

Tablo İH: Hasutlarda Doku Gmjşiı:liriltr:ı:hı Yerleştirildiği Yerler

Doku genişletici yerleştirilmesinden önce başlanan 
1. kuşak sefalosporin proflaksisi ameliyattan sonra 4-7 
gün sürdürüldü. Doku genişleticilerinin yerleştirilme
sinde bazen lokal anestezi kullanılmasına karşın hastala
rın çoğunda genel anestezi kullanıldı. Özellikle çıkarıl
ması sırasında, geniş eksizyonlar ve flep diseksiyonları 
gerektirebileceğinden genel anestezi tercih edildi.

Doku genişletici yerleştirilirken subkütan bir cep 
oluşturularak genişletici buraya yerleştirildi. Doku ge
nişleticileri skalpte subgaleal, memede subpektoral (5 
hastaya) veya subglandüler (7 hastaya) olarak yerleşti
rildi. Dekübit ülserlerini kapatmak için Tensor Fasya 
Lata kasının alüna yerleştirilerek kullanıldı. Oluşturulan 
cep doku genişletici tabanından biraz daha geniş hazır
landı. Açılan insizyon "Prolene" sütürler ile kapatıldık
tan sonra doku genişleticisi, kullanılan bölgeye ve ge
nişleticinin büyüklüğüne göre 10-100 cc kadar serum 
fizyolojikle şişilerek hem hemostaza yardımcı olması 
hem de ölü boşluğun azaltılması sağlandı. Daha önceki 
yıllarda dren kullanmamakla birlikte son yıllarda hema- 
tom ve buna bağlı enfeksiyon olasılığını ortadan kaldır
mak için özellikle saçlı deride ameliyat sonrası 24 saat 
kadar kalacak biçimde "Hemovac" drenler kullanıldı.

Şişirilme işlemine, yerleşim yerine göre değişmekle 
birlikte ortalama 7-15 gün sonra başlandı. Yine lokali- 
zasyona göre haftada bir, iki veya üç kez şişirildi. Şi
şirme miktarı ise doku genişletici üzerindeki derinin 
palpasyonla gerginleşmesi, renginin beyazlaşması ve 
hastanın ağrı tarif etmesi ile sınırlandırıldı. Bir sonraki 
şişirme için doku genişletici üzerindeki derinin gergin

liğini kaybetmesi beklendi.
Doku genişletici istenilen hacime ulaştıktan sonra 2 

ile 4 hafta arası bir süre beklenerek genişletilen doku
nun bu duruma uyum sağlaması, geriye dönüşünün azal
tılması ve böylece skar genişlemesinin azaltılması 
amaçlandı. Alın, yüz gibi bazı bölgelerde ise genişlet
menin de hızlı yapılmasının yamsıra istenilen hacime 
ulaşıldıktan sonra beklenilmeden genişleticiler çıkanldı.

BULGULAR
Doku genişletici uyguladığımız vakalarda 251 doku 

genişleticinin 16 smda hematom oluştu. Bu hematomla- 
rın 3 tanesi boşaltılmayı gerektirecek kadar masifti.

Hastalarımızın 18 inde profîlaktik antibiyotik kul
lanımına rağmen enfeksiyon gelişti. Enfeksiyon gelişen 
hastaların 5 i hematom da oluşan hastalardı. Yeterince 
boşaltıl amayan hematom enfeksiyona zemin hazırladı 
ve hastaların hepsinde doku genişleticinin çıkarılması 
ile enfeksiyon yatıştınlabildi. Diğer 13 hastada ise doku 
genişleticileri sterilize edilerek bir kezden çok kullanıl
mıştı.

158 hastanın 154 ü doku genişleticileri oldukça İyi 
tolere ederken, dört hastada ağrı kesici ilaçlan onbeş 
gün kadar kullanmayı gerektirecek şiddette ağrılar oldu. 
Tümü erişkin olan bu hastaların ikisi kadın, ikisi erkek
ti. Ağnnın şiddeti bu hastalarda yeterli hacime ulaşılın- 
caya kadar şişirmeye engel olmadı. Hiçbir hastada bu 
nedenle doku genişleticilerini zamanında daha önce çı
karmak gerekmedi.

Çocuklarda tahmin edilenin aksine olarak tolerans
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Şekil 1 :2  yaşındaki kız çocuğu; doğuştan göğüs ön duvarında dev neviisü olan hastanın (a) ameliyat öncesi görüntüsü, 
(h) Her iki hipokondrial bölgeye 340 cc. lik, ksifoid üzerine 1(X) ve. lik, sol. meme yanma. 100 cc. lik doku genişletici yer
leştirildikten 6 hafta sonra düşme sonucu sağ taraftaki insizyon açılarak genişletici açığa çıktı, (c) Bunun üzerine yeterli 
hacime ulaşılmaı beklenilmeden yapılan ameliyatta her dört doku genişleticisi de çıkarılarak dev nevüşün bir kısmı ek
size edildi. Tamamı çıkardamamasına rağmen ameliyattan önce "Sıfık yaka" bluz bile giyemeyen çocuk ameliyattan son
ra nevüsü bluzun yakasınan görünmediği için mutlu idi. Daha sonra, tekrar genişleticiler yerleştirilerek nevüsün tamamı
nın çıkarılması planlandı.

aynı alanda uygulanılarak skarın çıkarılması mümkün 
oldu.

Hastaların hemen hepsinin geç takibinde 0.5-1 cm 
kadar skar genişlemesi görülmekte ise de hastaların 15 
inde 2 cm'e varan skar genişlemesi gözlendi. Genişletici 
sayısına göre komplikasyonlar Tablo 4'te sıralanmıştır. 
Komplikasyonların bir kısmı İç içe olduğu için genel

komplikasyon yüzdesi tabloda verilmemiştir. Hasta say
ısına göre komplikasyon yüzdesi % 19.5 dir.

TARTIŞMA
Doku genişletici kullanırken dikkat edilecek en 

önemli noktlardan birisi uygun tip, hacim ve sayıda ge
nişleticinin yerleştirilmesi ise, ikinci dikkat edilecek en
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Şekil 2: 17 yaşında kadın hasta, 1 yaşında sıcak su dökülmesi sonucu sol memesi yanmış. Sol meme hipoplazisi olan hastaya (a) s o 
meme üst kısmına 400 cc. lik, ksifbid üzerine 100 c.c. lik, sol meme alt kısınma. 6(X) cc. lik doku genişleticileri yerleştirip şişirildikteı 
sonra, (h) Genişleticiler çıkarılıp 250 c.c. lik silikon protez He rekonstrüksiyondan 2 ay sonra.

önemli noktalardan birisi uygun tip, hacim ve sayıda ge- 
nişlticinin yerleştirilmesi ise, ikinci dikkat edilecek nok
tada cerrahinin dikkatli planlaması ve kamuna kon
trolüdür. Kanama kontrolü yapılmazsa oluşacak olan 
hematom daha sonra enfeksiyona zemin hazırlayarak 
genişleticinin yeterince şişirilemedeıı, bazen hiç şişiri- 
lemeden çıkartılmasını gerektirmektedir. Hatta bazı ol
gularda donör sahalarda da kısmi doku kaybı ulaşabil
mektedir.

Doku genişleticilerin 167 sinde çocuk-büyük ayırı
mı gözetilmeksizin portlar dışarıda bırakıldı. Bunun ne
deni hem hastanın genişleticinin şişirilmesi sırasında ol
abilecek korkusunu azalmak, şişirilmenin daha ağrısız 
olmasını sağlamak, hem de port İçin yeni biı diseksiyoıı 
alanı yaratmamaktı. Portları dışarıda veya içeride bırakı
lan genişleticilerde enfeksiyon görülme oranlarında fark 
gözlenmedi.

Sosyo ekonomik nedenler ile genişleticilerin steril
ize edilerek bir kezden çok kullanılması da enfeksiyon 
oluşumunda çok önemli bir etken olarak gözlendi. En
feksiyon gelişen hastaların 5 inin hematom, 13 ünün ise 
tekrar kullanıma bağlı olması bu implantları tekrar ster
ilize ederek kullanmanın pek doğru bir yaklaşım olma
dığını düşündürmektedir. Ayrıca yine tekrar kullanılan 
17 adet doku genişleticinin sterilize edilmeden önce ve 
yerleştirilmeden önce kontrol edilmelerine karşın, şişi
rilmelerini takip eden günlerde gerginliklerini kaybet
memeleri nedeniyle yeterli hacime ulaşılamamış ve bu 
genişleticilerin çıkarılmalarından sonra delik oldukları

gözlenerek, genişleticilerin sterilize edilerek tekrar kul 
lamlmasımn pek güvenilir bir yer olmadığ 
düşünülmüştür.

Literatürde çocuk hastalarda doku genişleticiler 
kullanımın başarılı olduğu görüşünde (3) olduğu gibi bi 
zim çocuk yaştaki hastalarımızda da tolerans ve sonuç 
lar son derece iyi idi. Özellikle çocuk hastalarda şişi 
rilme , anı dışında ağıl şikayetleri olmadan yeter] 
hacimlere ulaşmanın mümkün olması dikkat çekicidir.

Çocuklarda skalpe uygulanan genişleticilerde, ge 
«işletici çıkarıldıktan sonra kemik yapıda gözle görülü 
herhangi bir deformiteye rastlanmamıştır.

Hematom, enfeksiyon, nekroz gibi herhangi b: 
komplikasyonları olmadığı halde sürekli ağn şikayetle; 
olaıı 4 hastadmı psikiaüi konsültasyonu istenmiş \  
üçünde davranış bozukluğu olduğu saptanmıştır. B 
hastalarda skarın tamamen çıkarılması mümkün olmı 
ve hastaların psikolojik durumları da kısmen düzelmi, 
tir, ancak bu tip hastaları ameliyat öncesi daha iyi dı 
ğerlendirerek belkide doku genişletici uygulamamı 
daha uygun olacaktır.

Doku genişletici skar olan bölgeye çok yakın t  
komşuluğa yerleştiriliyorsa sağlam deri ile birlikte t 
miktar skar dokusu da genişlemekte ve belli bir volin 
den sonra skin dokuzu İncelerek veya nekroze olar; 
genişletici açığa çıkmaktadır. Doğal olarak genişletil 
itin skin dokuzu altına gelmemesine dikkat etmek gere 
tiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

1 1 / 1
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Şekil 3: 24 yaşında erkek hasta, 2 yaşında kaynar su dökülmesi sonucu 
yanmış, (a) Her iki parieîotemporal bölgeye 380 cc. lik iki adet doku geniş
letici çıkarılıp, skarın eksizyonu ve rekonstrüksiyon sonrası 10. günde 
görüntüsü, (c) Ameliyattan 1 yıl sonraki görüntüsü.

Saçlı deride doku genişleticilerin çok daha özel bir 
yeri vardır (4,5). ilerletme Heplerinin yanısıra traııspo- 
zisyon ve rotasyon Heplerinin ameliyat öncesi planlana
rak defektin iki katma yakın büyüklükte bir genişletici
nin yerleştirilmesi çok başarılı sonuçlar vermektedir (6).

Buna karşın donör sahası çok az olan'hastalarda ge
nişletme sonrası saçlarda seyrelme görülmektedir. Özel
likle saç kökleri arası meşale iki katına çıktığında ftır- 
kedilebilir bir seyrelme görülmektedir. Saçlı deride bir

diğer dikkat edilecek konuda rotasyon veya transpozis- 
yoıı Hepleri kullanılacak ise saç yönlerine özen gösteril
mesidir. Aksi halde hasta belki saçlı hale gelir ama 
bunu kullanmakta zorluk çeker.

Meme bölgesinde meme dokusu altına değil komşu 
bölgelere genişletici kullanmak daha uygun bir seçimdir 
veya meme için özel hazırlanmış genişleticilerin kulla
nılması uygun olur (7).

115



Türk Pliist Cer Derg (1993) Ciltli, Sayı:2

1
K
r
D
S

Oİ
nî
h£
riJ
U
ce
laı
tar
niş
fız;
heı
yıl]
ton
mal
kad

birli
zas)
şirm
palp
hasti
şişin
112

’k i l  4: 14 yaşında erkek hasta, 1 yaşında sıcak su dökülmesi sonucu yanmış. Sağ parieto tempo rai bölgede alopepisi olan hasta 
) Ameliyat öncesi sağ yandan görüntüsü, (b) İki kez, ikişer adet 300 cc. lik genişletici yerleştirilerek yapılan kekonstrüksiyonda 
' sonraki görüntüsü, (c) Ameliyat öncesi üstten görüntüsü, (d) Ameliyattan 3 ay sonra üstten görüntüsü.
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Komplikasyon
Genişletici
Sayısı Yüzdesi

Hematonı 16 % 6.3

Enfeksiyon 18 % 7.1

Doku nekrozu ve açığa çıkma 15 % 5.9

Skar genişlemesi 15 % 5.9
Tabin IV: Doka Grnişli'tic-ilfTİnı'ie Gorilini Ktmjılikmyoıüar

Hastaların % 9 unda akarın beklenenden daha hızla 
genişlemesi genişletmenin yeterli yapılmadığı veya am
eliyat sonrası az beklendiği kanısını uyandırmaktadır. 
Genişletilen derinin yaklaşık % 40 ınm geri kaybedile
ceği düşünülerek genişleüne daha fazla yapılırsa bu sor
unun nispeten azaltılabileceği bilinmektedir (8).

Doku genişleticiler donör sahada defekt bırakma
dıkları için eğer ilk seansta delektin tamamı çıkarılamaz 
ise aynı donör sahaya belirli bir süre geçtikten sonra 
yeni doku genişleticilerinin yerleştirilmeleri ile tekrar 
rekonstrüksiyon yapılması mümkündür.

SONUÇ
Doku genişletilmesi uygun hasta seçilip, iyi plan

lanarak ve dikkatli bir cerrahi İle uygulandığında doku 
defektleri olan hastalarm rekonstrüksiyonunda kullanıl
acak en iyi alternatiflerden birisidir.

Sosyo ekonomik nedenlerden dolayı tekrar sterilize 
edilip kullanılan genişleticilerde enfeksiyon ve implant 
malfonksiyonu sık olması nedeniyle bu tür kullanımdan 
mümkün olduğu Ölçüde kaçınılması gerektiğini vurgula
mak isteriz.
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