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ÖZET
Sorunlu alt ekstremüe doku yokluklarının onanmlannda 
serbest grasilis kas flebinin mikro cerrahı yöntemlerle 
aktarım ları sunu ldu . Ayak bileğinde ateşli silah 
yaralanması olan bir olguda, hem geniş doku kayıplı 
alanın kapatılması hem de gastrasoleus kaslarının  
işlevsel onarımlart sağlandı. Diğer iki olguda topukta 
tümör eksizyonu ve soğuk yaralanmasına bağlı geniş doku 
kayıplı alanlar yine grasilis kası aktarımı ile kapatıldı. 
Flep arterleri alıcı a lan arterleriyle uç yan  
ağızlaştırılırken, yine tüm olgularda grasilis kasma ait 
obturator sin ir dalı alıcı bölgede tibial sinir dalı ile 
ağızlaştırıldı. Bu çalışmada, tüm olgularımızın duyusal 
ve motor işlev açısından erken sonuçları gözden geçirildi. 
Anahtar Kelimeler: Serbest grasilis kas flebi, Achilles 
Lendon defekti, topuk defekti

GİRİŞ
Ayak bileği ve topuktaki geniş doku kayıplı 

alan ların  onarım ı ce rraha ve hastaya büyük 
s o ru n la r  y a ra t ır .  T ra v m a  y ad a  tü m ö r  
e k s iz y o n la r ın d a n  so n ra  to p u k ta  o lu şan  
defekti er, koruyucu duyusu olan ve yeterli 
y u m u şak  yastığ ı sağ layacak  d o k u la r la  
o n a r ılm a k  d ır . Ayak b ileğ i ç ev res in d ek i 
k ay ıp ların  o n a rım ı ise yum uşak  d o k u n u n  
sağlanm asına ve gastrosoleus fonksiyonlarının 
k o ru n m a s ın a  y önelik  o lm alıd ır . H e r  iki 
d u rum da da lokal flepler yetersizdir ve uzak 
bölgelerden  doku aktarım ları gereklidir. Saplı 
uzak flepler uzun  süre hastanede yatmayı ve 
çok seanslı am eliyatları g e rek tirir . Verici 
b ö lg ed e  m o rb id ite  yüksek tir ve kozm etik  
sorunlar da yaratır. Bu olgularda m ikrocerrahi 
yöntem lerle serbest doku aktarım ları sayılan

SUMMARY
Successful free transfers of gracilis muscle flaps fo r  t he 
recorıstruction o f loıner extremities were presented. İn  one 
case with a, large infected defect in the ankle region, the 
defect, was closed and the function o f the gastrosoleus muscle 
tuas restored. Also, the sameflap transfer was used to cover 
the very complicated defects with the tumour resection and 

frostbite injury. End-to-side anastomoses inere perförm,ed on 
aıieries. The anterior branch o f the obturator neme mas 
anastomosed with tibial neme branch in  ali cases. Early 
results and fîndings inere reviemed from denemated muscle 
atrophy and proteciive sensation points o f view as ineli.
Key Words: Free gracilis muscle flap, Achilles tendon 
defect, heel defect.

sakıncaları ortadan  kaldırır ve baş anlı sonuçlar 
verir1-2-3.

Grasilis kası m ikrovasküler onarım larda çok 
k u lla n ı la n  H e p le r d e n d i r 4-5-6. K olay lık la  
kaldırılabilir ve güvenle taşmabilir. Verici bölge 
m orbiditesi en azdır. Ayak tabanı gibi ağırlık 
taşıyan bölgelerde ve ayak bileği çevresinde iyi 
b ir  seçenektir. F lebin  m otor-duyu s in irin in  
ağızlaş tin im  ası yapılarak kasın denervasyon  
so ru n la r ı ö n le n e b ilir  ve k ısm en  d u yusu  
ko runab ilir. Ayrıca işlevsel b ir  kas b irim i 
olarak yüzde ve önkol fleksor a landa  özel 
kullanım ayrıcalığı b u lu r7-8.

Biz b u  çalışm am ızda, iyi k an lan an , 
dayanıklı, yum uşak doku desteği sağlayan ve 
işlevsel olabilen serbest grasilis kas flebini, ayak 
tabanı ve ayak bileğindeki geniş doku kayıplı 
alanların onan ın ında başarıyla uyguladığımız 3
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olgum uzu sunuyoruz.

CERRAHÎ ANATOMİ ve YÖNTEM
G rasilis kası başlangıcı pubis ile isk ion 

koludur. Sonlanışı ise tibia iç koııdili altındadır. 
U yluğun  y ard ım cı ad d ü k tö rü  ve b acağ ın  
yardım cı fteksörüdür. înce, yassı, üstte geniş ve 
altta dar b ir kastır. O rtalam a uzunluğu 42 cm 
(kas 52 cm, tendon bölüm ü 10 cm), genişliği 4 
cni, kalınlığı ise 1 cm d ir1-2̂ .

F leb in  kan lanm ası : D om inan t besleyici 
dam arlar büyük b ir  çoğunlukla derin fem oral 
dam arlardan  kaynaklanır ve nad iren  değişiklik 
gösterirler. B ununla birlikte bu pedikülüıı kasa 
g irişi ve ana to m ik  yerleşim i çok farklılık 
gösterm ez, kas flebi kolaylıkla kaldırılabilir ve 
güven le taş ın ab ilir. D am ar çap ları yeterli 
genişlik tedİr9-

D am ar sapı ad d ü k tö r longus ve brevis 
kasları arasından inferom edial olarak geçer ve 
kasın 1 /3  üst bölüm ünde yaklaşık olarak pubik 
tüm seğin 8-10 cm. altında kasa girer. Feıııoral 
dam arlardan  kasın distali bazı dallar alabilir. 
Ancak dom inan t dam arlar tek başlarına kasın 
tüm ünü  besleyebilm ektedir. Flep, kas-deıi flebi

olarak da hazırlanabilir. Ancak kasın 1 /3  alt 
bölüm ünün üstündeki deri adasım n kanlanm ası 
zayıftır. G enellikle iki ade t kom ün ikan  ven 
bu lunur.

F lebin  innervasyonu : O b tu ra to r  s in irin  
an terior dalı addüktör longus ve brevis kasları 
a ra s ın d an  ve d o m in an t sap a  k ısm en dik 
konum da gelir. M otor ve duyusal lifler içerir.

Disseksiyon için hasta  sırtü stü  yatırılır ve 
bacak abdüksiyonda yerleştirilir. K asın ön  
kenarı pubik tüm sekte addüktör longus kasının 
arka k en a rın a  uyar. A lt u ç ta  ise insizyon 
sem itendinöz kas ve ten d o n u  ü zerine  doğru  
uzatılabilir.

Besleyici sapın durum u  pubik  tüm seğin  8 
cm altında işare tlen ir. însizyonla grasilis ve 
ad d ü k tö r longus arasındaki ana tom ik  p lana 
girilir. A d d ü k tö r longus la te ra le  çek ile rek  
addüktör brevisin ön yüzündeki besleyici dam ar 
sapı ve o b tu ra to r sinir an te rio r dalı o rtaya 
konur. Grasilis kasının dİstal kısmı sartorius ve 
sem iıııem branöz kasları arasında  yer alır. 
F em o ra ld en  gelen m in ö r d a lla r b ağ lan ır . 
Distalde ve proksim alde kas p repare  edilerek 
kesilir. Vasküler sap başlangıca kadar izlenerek

ŞekîH: Olgu 1. Ayak tabanında marjolin ülser, a: Ameliyat öncesi görünümü, b-c: Ameliyattan 6 ay sonra flebin durumu.
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olabildiğince uzun hazırlanır1̂ ,T

KLİNİK OLGULAR
O lgu  1. F.B. 65 yaşında kad ın  hasta 

kliniğimize sol topukta yanık zem ininde gelişen 
m arj ol in  ü lseri ile başvurdu . Geniş tü m ö r 
eksizyoııu ve kalkaııeustan  teğetsel kem ik 
traş laması yapıldı. Serbest grasilis kas flebi sağ 
b acak tan  h az ırlan d ı. F lep to p u k ta  yastık 
o luştu racak  şekilde k atlanarak  kayıp alana 
uyum u sağ landı. Flep d am arla rı a .tib ia lis 
posterior ile uç-yan, venleri kom ünikan ven ve 
safen  ven ile uç uca ağızlaştırıld ı. T opuk 
koruyucu duyusu için flep siniri tibial sinir 
to p u k  dalıyla ağızlaştırılıp  dalıa so n ra  kas 
üzerine serbest deri grefti uygulandı. Flastanın 6 
aylık izlenm esinde topuk k o n tu m  m ükem m el 
idi. Topukta koruyucu duyusu gelişmiş, işlevsel 
d u y u s a l  İy i le ş m e s i  s a ğ lık l ı  ş e k i ld e  
tanım lanm ıştı.

Olgu 2. E .C . 24 yaşında çiftçi. S ol ayak 
b ileğ in d e  a teşli silah (saçm a) yaralanm ası 
sonucu b ir o rtoped i kliniğine ilk tedavisi için 
getirilm iş ve lateraldeki giriş ve m edialdeki 
geniş patlam a tarz ında çıkış yaraları prim  er 
olarak kapatılm ıştı. Dokuz gün  sonra yarada 
geniş açılma, beslenm e bozukluğu ve nekrotik 
a lan la rla  ile k lin iğ im ize sevk ed ild i. İlk 
am eliyatta sekestre kem iklerin  ve nekro tik  
dokuların debridm anı yapıldı. Ac.hilles tendonu 
d istal parçası ve insersiyonu ile kalkaneus 
kem iğinde geniş kayıp m evcuttu. Dokuz gün 
so n ra  tek ra r am eliyata alm an hastan ın  sağ 
uyluğundan hazırlanan serbest grasilis kas flebi, 
Aehilles ten d o n u n u n  yerini işlevsel b ir birim  
olarak alacak şekilde aktarıldı. Proksimal kısım 
gastroknem ius kasm a kalıcı dikişlerle dikildi. 
Distal kas ucu kalkaneus kem iğinden geçen tel 
dikişlerle tesp it edildi. Flap dam arları a.tibialis 
posteriora uç yan, kom ünikan venlerden geniş 
olanı safen ven ile uç yan ve dar olanı tibialis 
posterio r kom itan verilerinden biri ile uç uca 
ağ ız la ş tır ıld ı. Kas to n u su n u  ve k ısm en  
duyusunu korum ak için ob tu rato r sinir anterior 
dalı tibial sinirin b ir yan dalı ile anastom oze 
edildi. Kas üzerine serbest deri grefti konuldu. 
Ameliyat sonrası izlenim de hastanın 3 ay içinde 
desteksiz yürüm esine izin verildi; ayak bileği 
stabilitesi, p lan lar ve dorsal fleksiyonları tam ve 
oldukça güçlüydü (Şekil 2).

Olgu 3. R.Z. 24 yaşında Azerbaycan savaş 
yaralısı. H e r  iki ayakta 1.5 aylık donm a 
yaralanması. İn terp last Türkiye’nin Azerbaycan 
1994 çalışm asında ameliyat edildi. Sağ ve sol 
ayak parm aklan kendiliğinden düşmüş; h e r iki 
ayak topuk  ve Aehilles insersiyonunda açık 
y ara la rı v a rd ı. A m eliyata  a lm an  hastaya 
deb ridm an ı tak iben  sağ uyluktan hazırlanan 
serbest grasilis kas flabı, obturaLor sinir ve

dam ar sapıyla sağ ayağa aktanldı. Adaptasyonu 
takiben flap dam arları a.tibialis posterio ra  uç 
yan, kom ünikan vene uç uca ağızlaştırıldı. Flap 
siniri n.tibialisin kalkaneal dalı ile ağızlaştırılıp 
kas üzeri ile d iğer açık yaralar g reftlend i. 
Ameliyat sonrası erken dönem de kasta yüzey el, 
yama tarzında yer yer kayıplar gelişti. Yeniden 
am eliyata alınan  h a s tad a  b eslen m ey en  kas 
bö lüm lerin in  debridm anı ve grefti em e işlem i 
uygulandı (Şekil 3). Flaşta am eliyat sonrası 
izlenmesi ve tedavisi için yerel ekibe devredildi.

TARTIŞMA
Bilindiği gibi, grac.ilis kası ince, şerit şeklinde 

ve orta büyüklükte, işlevsel b ir kas yapısındadır. 
Özellikle önko lda yapılacak onarm alar için 
uygundur. Alt 1 /3 'ü n d e  kas üzerindek i deri 
adası kas yoluyla yeterli derecede beslenem ez. 
Ancak üst 2 /3 ' te güvenli b ir kas-deri flebi 
olarak hazırlanabilir111.

Verici bölge h er zam an p r im er kapatılır. 
Uyluk m ed ia lin d ek i lin e e r tıed b e  k ad ın  
hastalarda bile estetik açıdan sorun oluşturm az. 
Aynı şekilde gracilis kasının olmayışı herhangi 
b ir  işlevsel m orbiditeye de yol açmaz. Kasın 
uzunlam asına bö lünebilm esİ yüzdeki işlevsel 
onarmalarda kullanılabilmesini de sağlar.

İki cerrahi ekibin çalışmasına olanak verir, 
ameliyat süresi kısadır. Flebin kaldırılm ası tüm  
vakalarım ızda 1 saaün  altında idi. Ayrıca, alt 
ekstrem i te onarm alarında am eliyat ep idura l 
anestezi ile gerçek leştirileb ilir. Alıcı a lan ın  
gereksin im ine gö re  sağ veya sol uy luk tan  
alınabilir.

En fek te yaralarda kasın zengin dam arlanm ası 
sistem ik an tib iy o tik le rin  kolay ve e tk in  
u laşım ın ı sağlar. K as/k as-d eri f lep le ri ile 
fasyakütan fleplerde yapılan bakteri inokülasyon 
d e n e y le r in d e  kas f le p le r in in  ü s tü n lü ğ ü  
g ö sterilm iştir11. Murpfıy, gram ında 10 üzeri 5 
bakteri içeren enfekte yaraların kas flepleriyle 
fasyakütan fleplere göre çok daha etkin şekilde 
kapatıldığını gösterm iştir1̂ . Dolayısıyla ayak ve 
ayak bileğinin enfek te yara lanm aların ın  kas 
flep le riy le  o n a n ın ı, ü s tü n lü k  ve e tk in lik  
yaratarak, bak teri sayısını düşürecek tir. Bİz, 
enfekte yara ile başvuran olgum uzda grasilis 
aktarım ı ile iyi sonuç aldık ve p rim er yara 
iyileşmesi elde ettik.

Topuktaki doku kaybı onaranlarında, grasilis 
kası kendi üzerinde katlanarak hem  yeterli yastık 
dokusu sağlar hem  de iyi k o n tu r elde edilir. 
Ayak tabanına kas-deri flebi aktarım larında deri 
ad a s ı ü z e r in d e  b a s ı y a ra la r ı  g e liş t iğ i  
b ild irilm iştir. Böyle o lgu larda sadece kas 
kullanım ı ve greftlem e daha kalıcı çözüm ler 
getirm ektedir. Biz olgularım ızda grasilis kasını 
in n erv e  ed en  ve duyusal lifleri de o lan  
o b tu ra to r sinirin an terio r dalını alıcı bölgede
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Şekil 2: Olgu 2. Ayak bileğinde ateşli silah yaralanması, a: Hastanın 
yaralanmadan hemen sonra çekilen fotoğrafı, b: Kliniğimize 
başvurusunda ayak bileğinin durumu, c: Flep dıseksiyonu. Damar sapı 
ve obturator sinir'asksya alınmış.

duysal sinirlerle ağızlaştırdık. Kliniğimizde 6 ay 
izlediğimiz olgunun ayak tabanında bası yarası
görm edik ve koruyucu duyusunun sağlandığını 
tespit ettik.

Ayak bileği arka bölgesinde gref ilerde kötü 
ııedbe oluşum u ve ü lserleşm c s ık tır13. Ters 
fa sy o -ap o ııev ro tik  H ep le rd e  y in e  g e rg in  
kenarla rda  ayrılm alar ve iyileşm ede gecikm e 
olur. Lokal fasyokütanöz Heplerde % 26'ya varan 
sıklıkta tam ya da kısmi kayıp o lab ilir14. Bu 
bölgede Achilles ten d o n u n u  içerm eyen  çok 
geniş olm ayan yaralanm alarda serbest, önkol 
flebi kullanılır. Ancak, osteom iyelit ve ölü 
boşluk varlığında grasilis ve rektus abdom inis 
Hepleri kullanılabilir; fakat, rektus kasnını özgün 
siniri yoktur. Dolayısıyla gastrosoleusun işlevsel 
onaran ında  grasilis kası en  iyi seçenek olarak 
gözükmektedir.

Feibel ve arkadaşları, uzun süreli Achilles 
ten d o n  enfeksiyonu ve harab iyeti olan b ir 
olguyu serbest ırıuskülotendinöz grasilis flebi 
aktarımı ile tedavi etm işlerdir15. Tendinöz kısmı 
kalkaneusa d ışardan  çekilen dikişle düğm e 
üzerinden  tespit etm işlerd ir. Tüm  kas uzun
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Şekii 2d: Aktarımı yapılacak grasiiis kası, e: Alıcı bölgenin hazırlanışı. 
f: Ameliyattan sonra erken görünüm, g-h: Postop üçüncü ayda ayağın 
işlevse! pozisyonları

o ld u ğ u n d an , kası k en d i üzerinde katlam ak 
zo ru n d a  kalm ışlar, denervasyon  at.rofisi ile 
k on tu rda düzelme beklem işler gene de başarılı 
gastroso leus fonksiyonu b ild irm işlerd ir. Biz 
o lgum uzda, kasta  p likasyon yapm adan  ve 
grasiiis kas gövdesin i kalkaneus kem iğine 
doğrudan tel dikişlerle tespit ettik. Uzun bir kas 
aktarım ı yapılm adığından iyi kon tu r elde ettik. 
Kasta den ervasyonun işlevde gerilemeye neden  
olacağım  da düşünerek  o b tu ra to r siniri dbial
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Şekil 3: Olgu 3, Her iki ayakta donma yaralanması, a; Ameliyattan önceki durum, b: Postoperatif erken görünüm.

sin i r le  ağızlaştırdık ve güçlü p lan lar ve dorsal 
işlevler elde ettik.

Elde ettiğimiz başarılı işlevsel sonuçlar bize, 
a lt ekstrem iteııin  so run lu  geniş doku kayıplı 
a lan la rın ın  onarım ında, serbest grasilis kası 
a k ta r ım la r ın ın  çok  d ah a  yaygın o la rak  
kullanılacağı inancım  verm ektedir.
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