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ÖZET
Kaynar su ile yarıma sonucu yüzünde yaygın yanık seksi
lerinin y anısını kolumella ve burun kanatlarında defekt 
ile başvuran bir hastaya radial önkol serbest flebi kul
lanılarak burun 1/3 distal kısmının rekonstrüksiyonu 
yapılmıştır. Alar kıkırdak bütünlüğü ve kolumella desteği 
septum ve ku laktan  a lm an kıkardak greftleri ile 
sağlanmıştır. Daha sonraki seanslarda dudak ve göz 
kapağındaki retraksiyonlann açılması ve s kalptan  
alınan grefilerle kaş rekonstru.ksi.yonu yapılmış ve hastada 
oldukça kabul edilebilir bir görünüm elde edilmiştir. 
Anahtar Kelim eler : Burun rekonstrüksiyonu, radial 
önkol flebi.

GİRİŞ
B urun  defek tlerin in  rekonstrüksiyonu çok 

eski çağlardan beri hekim lerin ilgi odağı olmuş 
ve bu  am açla birçok rekonstriik tif yöntem  de
nenm iştir. M ilattan önceki yıllarda H in tliler 
alından hazırladıkları fleplerle b u run  defektleri- 
ni onarm aya çalışm akta id iler. 16. yüzyılda 
İ ta ly a ’d a  T ag liac o zz İ1 k o lu n  m ed ia lin d e  
h az ırlad ığ ı fleb i b u ru n  re k o n s trü k s iy o n u  
amacıyla kullanm ıştır.

G ünüm üzde rekonstriik tif yöntem le ve mik- 
rocerrah idek i gelişm elerle gerek pediküllü ge
rek se  se rb es t flep le rle  b aşa rılı b u ru n  re- 
k o n s t r ü k s i y o n l a r ı  y a p m a k  m ü m k ü n , 
o lm ak tad ır.2j3,4j5'6,7 Bu yazıda yanık nedeniyle 
b u ru n  kanatlan  ve kolum ella defekti bu lunan  
b ir hastada radial önkol flebiyle yapılan bu ru n  
rekonstrüksiyonu sunulm aktadır.

OLGU SUNUMU
21 y kadın hasta 1991. yılında İstanbul Tıp 

Fakültesi Plastik ve Rekonstriiktif Cerrahi Anabi-

SUMMARY
Reconstruction o f 1 /3  distal pcırt o f the nose was carried 
out witk radial forearm free flap in a patient who present- 
ed with severe burn deformities on her face.
Alar cartilage continuity and columellar support uıas ob- 
tained by using septal cartilage and conchal cartilage 
grafts. In further stages, releasing o f retractions and graft- 
ing fo r  eyelİds and lips, and eyebrow reconstruction with 
strip scalp grafts was performed. A t the end o f these proce- 
dures the patient had a more acceptable appearance.
Key Wo rds: Nasal reconstruction, radial forearm flap.

lim Dalı’n a  1 yaşında iken kaynar su ile yanm a 
sonucu oluşan yanık deform iteleri ile başvurdu. 
H astada b u ru n  k an a tla rın ın , ko lum ella  ü s t 
kısınırım ve b u run  ucu bölgesinin tam  kalınlıklı 
olarak kayıp olduğu gözlenm ekte idi. H astanın  
bugüne kadar hiçbir cerrahi tedavi görm ediği 
ve yanığa bağlı olarak a lt ve ü s t göz kapak
larında ektropion ve lagoftalmi, her iki m edial 
kantal bölgedeki re fraksiyonlara bağlı olarak da 
telekantusun m evcut olduğu, üst ve alt dudak
lardaki retraksiyonlar sonucu h er iki dudağın 
ileri derecede everte olduğu göze çaıpm akta idi 
(Şekil 1,2).

H astan ın  alın bölgesindeki ve nasolabİal 
b ö lg e lerd ek i d eris in in  de yanık ned en iy le  
sağlıklı olmadığı düşünülerek b u ru n  1 /3  distal 
kısmının ve kolum cilanın rekonstrüksiyonu için 
radial önkol serbest flebinin kullanılm ası plan
landı.

Hasta genel anestezi altında ameliyata alındı, 
önce b u ru n  septum  kıkırdağından 2,5 x 0,5 cm 
boyutlarında bir kıkırdak grefti ve kulaktan 3x4
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Şekil 1: Hastanın önden görünümü. Burun 1/3 distalindeki defekt Şekil 2: Hastanın yandan görünümü.
dışında, dudaklar ve gözkapaklarında ileri derecede redaksiyonlar
görülmekte.

Şekil 3: Alar kıkırdak rekonstrüksiyonu ve kolumella desteği için septum Şekil 4: Oluşturulan kıkırdak çatı kolumella kalıntısı içine yapıian insizyonla
kıkırdağı ve konka kıkırdağından alınan greftlerle kıkırdak çatı kolumella tabanına ve lateralde ala kalıntılarına tesbİt edilmiş durumda,
oluşturulmuş.

Şekil 5: Önkol distalinde radial önkol flebinin planlanması görülmekte. Şekil 6: Radial önkol flebi proksimal pediküllü olarak kaldırılmış.

cm. boy u tla rın d a  b ir  konkal kıkırdak grefti 
a lın d ı. K onkal k ık ırd ak  g re f  tin d e n  a lar 
kıkırdaklar oluşturulacak ve septum dan alınan 
greft de kolum ella desteğini sağlayacak şekilde 
b ir  k ık ırdak  ça tı; o lu ş tu ru ld u  (Şekil 3). Bu 
kıkırdak çatı kolum ella kalıntısının içine yapılan

bir insizyonla kolum ella tabanına dikişlerle tes- 
b it edildi (Şekil 4). Daha sonra b u ru n  ekstem al 
örtüsünü sağlamak için önkol distalinde derinin 
en ince olduğu bileğin hem en proksİm alindeki 
kısım dan radial a rte r ve sefalik ven pediküllü  
yaklaşık 4x5 cm. boyutlarında radial önkol flebi
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hazırlandı (Şekil 5,6). Flep kolumella, b u run  ka
n a tla r ı ve b u ru n  ucu  eksterna l ö rtü sü n ü  
oluşturacak şekilde yerine dikildikten sonra, ra- 
dial arter ve sefalik ven fasial arter ve fasial vene 
uç-uca anastom oze edildi. A m eliyat sonrası 
dönem i problem siz geçen hasta post-operatif 6. 
günde taburcu edildi.

H asta 3 ay sonra yüzündeki diğer yanık de
fo rm itel erin in  düzeltilm esi amacıyla tek rar kli
niğe kabul edildi. Göz kapaklarındaki re frak
siyon lar açılarak  d eri g re ftîe ri uygulandı. 
Yanığa bağlı oluşan epikantus için m ultipl Z 
plastileı* yapıldı. A lt ve ü st dudaktaki retrak- 
siyonlar açılarak deri g reftîe ri konuldu . Bu 
girişim lerden 3 ay sonra  skalpten alman ince 
şerit şeklinde tam  kalınlıklı greftîeri e kaş re- 
konstrüksiyonu ve burundaki radial Önkol debi
nin proksim alde daha kaim olan kısm ının incel- 
tilm esi yapıldı. B ü tün  bu  girişim ler sonunda 
oldukça kabul edilebilir b ir yüz görünüm ü elde 
edildiği görüldü (Şekil 7,8).

Şekil 7: Hastanın yapılan üç operasyondan 6 ay sonra önden 
görünümü.

Şekil 8: Hastanın yapılan üç operasyondan 6 ay sonra yandan
görünümü.

TARTIŞMA
B urun rekonstrüksiyonu, b u ru n u n  kendine 

özgü kompleks yapısı nedeniyle plastik cerrah
lar için güç olmakla birlikte, daim a ilgi çekici 
b ir  uğraşı alanı o lm uştur. B urun  1 /3  distal 
kısmının, b u ru n  kanatlan  ve kolum ellam n tam  
kalınlıklı defektlerinin rekonstrüksiyonu için 
supratroklear arterden beslenen alın deb i gerek 
d e r is in in  n a l im i, g e rek se  re n k  u y u m u  
bakım ından en çok tercih edilen rekoııstrük tif 
y ö n t e m d i r .2’3 A yrıca geniş d e fek tle r için  
"scalping dap" şeklinde alın debi4, küçük boyut
taki defektleri için de nazolabial d ep 5 burun  
1 /3  distal kısmının rekonstrüksiyonunda tercih 
edilen diğer temel yöntem lerdir.

Radial önkol debi ince ve katlanabilir yapısı, 
uzun ve geniş çaplı pedikülü  ile özellikle baş 
boyun rekonstrüksiyonunda en  çok kullanılan 
serbest h ep lerd en  b irid ir.8’9 Bu olguda radial 
önkol deb in i tercih  etm em izin neden i b ü tü n  
yüz ile birlikte alında da yanığa bağlı nedbeler
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ve bozuk kalitede bir derin in  bulunm ası ve alın 
flebi ya da b ir başka bölgesel flebi kullanm a 
şansım ızın olmaması idi. Radial önkol flebinde 
özellikle bileğe yakın distal kısm ında derialtı yağ 
dokusunun ince olması nedeniyle, bu  bölgedeki 
d e r i,  b u ru n  k a n a d ı ve k o lu m e lla  re- 
konstrüksİyonunda ideal kalınlıktadır. Ancak 
daha proksim alde, özellikle de kadınlarda 
c i î ta lt ı  yağ d o k u su  a r tm a k ta  ve flep  
kalınlaşm aktadır. Bu nedenle bu  olguda da fle- 
bin proksim alinde pedikiıle yakın kısmına ikin
cil b ir inceltm e girişimi gerekmiştir.

R a d ia l  ö n k o l f le b în in  b u ru n  re - 
konstrüksıyonunda en önem li dezavantajı ise 
yüze vücudun başka bölgelerinden taşm an diğer 
uzak fleplerde olduğu gibi, renk  uyum ünun ol
m am asıdır. kozm etik açıdan çok önem li olan 
bu  dezavantajı nedeniyle, ancak alın flebi ya da 
d iğ e r  b ö lg ese l f le p le r in  k u llan ılm a s ın ın  
m üm kün olm adığı durum larda tercih edilmesi 
gerektiğine inanmaktayız.
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