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ÖZET
Burun, yüzün en ileri noktasında yer alır. Pozisyonu 
nedeniyle travma sonucu yaralanabilir ve dış etkenler 
nedeniyle sıkça deri kanseri gelişebilir. Sosyal ve psikolojik 
açıdan önemli olan burun rekonstrüksiy onunun  
mükemmel olabilmesi için üç boyutlu anatomisi 
sağlanmalıdır. Yanak mukoza flebi alt lateral duvar ve 
alar rim defektlerinin onarılmasında yeni bir seçenektir. 
"Mukoza1 lining" kalın dokular ile sağlandığında hava, 
yolu sıklıkla daralır. M ukozal astarın ince bir jîep ile 
sağlanması ve deri örtüsü için kullanılan deri flebi ile 
arasına kıkırdak desteğinin yerleştirilin esine imkan 
vermesi, fonksiyonel ve anatomik onarımı sağlamaktadır. 
Yanak mukoza flebi ise burunun mukoza astan için basit 
ve kullanışlı bir metoddur. Bu teknik bir hastadaki burun 
yan dış duvar ve burun kanadı ta,m kat defektlerinin 
onarılmasında, mukoza astarı için nazolabial deri flebi 
ile birlikte kullanıldı.
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GÎRİŞ
Travm a veya tüm ör rezeksiyonuna bağlı 

b u ru n  yan dış duvarı ve b u ru n  kanad ı 
defek tin in  onarılm ası için deri, kıkırdak ve 
m ukoza içeren  kom pozit b ir dokuya İhtiyaç 
vardır. B urun deliğinin fonksiyonel kalması için 
mukoza astarını oluşturan doku yeterli incelikte 
olmalı ve dalıa sonra b ir daralm aya sebebiyet 
v e rm em elid ir. B u ru n  m ukoza astarı için  
mukozal greft, deri grefti, kompozit greft, çeşitli 
d eri flep le ri ve sep ta l m ukozal flep le ri 
kullanılm aktadır. Yanak m ukozası lite ra tü rde 
alveolar yarık onarım ı, kolum ella onan ın ı, 
sep ta l p e r fo ra sy o n la rm  k ap a tılm ası gibi 
nedenler için kullanılm ıştır1'3.

SUMMARY
The nose occupies the most prominenl position of the face; 
thal makes it vulnerable to distortion by trauma and skin 
cancer. Socially and psychologically the nasal 
reconsiruction must be excellent; and th'is can be achieved 
only by protecting the normal anatomy of the nose in every 
perspective.
The buccal mucosal flap is a neu> choice in reconstructing 
the loıver lateral wall and alar rim, defects; where more 
bulky reconsiruction for mucosal lining of ten distorts the 
airtoay. Buccal mucosal flap  provides a sirnple and 
effective method for replacing mucosal linig. Additionally, 
by achieving the mucosal lining m th  a thin jlap  which 
allotos a cartilage frame to be placed, under the skin flap, 
functional anatomic reconsiruction is achieved. This 
iechnique is used in a patient fo r  ■mucosal lining in 

full-thickness defect of lateral nasal wall and alar rim in 
combinaiion tvith nasolabial skin flap  .
Key Words: Buccal mucosal flap, lateral nasal lining

Vaka Sunusu
60 yaşında bayan  basta , sağ b u ru n  

kanadında ülsere lezyon nedeniyle kliniğimize 
başvurdu. Y apılan m uayenesinde 2x2.5 cm 
boyutlarında, k en a rlan  ciltten kabarık, ortası 
ülsere, etrafı endüre lezyon tesbit edildi (Şekil 1 
ve 2). D iğer sistem  bulguları norm al olarak 
d eğ erlen d irild i. T anı ve tedavi am acı ile 
hastaya genel anestezi altında eksizyonel biyopsi 
yapıldı. Basal hücreli karsinom a ve cerrahi 
sınırlarda tüm ör olmadığı tesbit edildi. Inferior 
pediküllü random  p a tte rn  nazolabial fleple 
burun  kanadı ve tip oluşturuldu (Şekil 3). Yanak 
m ukozasından  h az ırlan an  m ukozal flep ile 
b u ru n  astan  sağlandı. Sol kulak konkasm dan

17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül, Girne, Kıbns'da poster olarak sunuldu.

n o Geliş Tarihi : 23.1 1.1995 
Kabul Tarihi : 12.2.1996



Türk Plast Cer Derg (1996) Cilt: 4, Sayı: 2

Şekil 1: Sağ burun kanadını içeren bazal hücreli karsinoma. Şekil 3: Sağ nazolabia! flep ile d efekt e deri sağlandı (Post operatif 9. gün).

Şekil 4: Yanak mukoza flebi dizaynının şematik ifadesi. Noktalı çizgi 
kaldırılmakta olan flebi ifade ediyor.

Şekil 2 : Aynı lezyonun yandan görüntüsü.

alm an  k ık ırdak  grefti, sandviç şek lindek i 
nazolabial deri flebi ve yanak m ukoza flebi 
arasına  yerleştirild i. M ukozal flebin d o n o r 
a lan ın d a  yara iyileşm esi y ö n ü n d en  so ru n  
olmadı. Ağız ve b u run  mukozası arasında fistül 
oluşmadı (Şekil 1,2,3,6).

Flep Planlanması ve Hazırlanması
Yanak mukoza flebi ağız içinde üst dudak 

m ukozası üzerinde, defek tten  itiba ren  karşı

yanak mukozasına uzanacak şekilde planlandı 
(Şekil 4). Yanak mukoza flebi 165 cm oranında 
distalden, proksim ale doğru kaldırıldı. 1-2 mm 
kalın lığ ında subm ukozal doku  flebe dahil 
edildi, Flebin pedikülü olması gereken burun  
kanadı pedikülü hizasında idi (Şekil 5). Flebin 
ped ıkü lüne yakın, oral vestibü lün  en derin  
noktasına ufak bir insizyon yapılarak flep oral 
vestibülden b u ru n  boşluğuna geçirildi. Geçiş 
yerinde iyileşmeyi tam sağlamak için mukozal 
flep üzerin d e  0.5 cm uzun luğundak i alan 
deepitelize edildi.
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Şekil 5: Burun boşluğuna geçirilmiş ve yerine adapte edilmiş olan yanak 
mukoza flebi, deepitelize edilmiş olan alan (++), kıkırdak grefti {-), yanak 
mukoza flebinin donör alan sütürü (yy).

Şekil 6: Post operatif 8. hafta

TARTIŞMA
B urun  duvarların ın  tam  kat defektlerin in  

onarım ı kom pozit b ir yapı olması sebebiyle 
oldukça güçtür. Başarılı bir b u run  astarı, iyi bir 
fonksiyon ve kozm etik sonuç için önem lidir. 
B urun astan için deri grefti, kompozit greft, deri 
flebi veya septal mukozal flep kullanılmaktadır. 
Deri grefti kullanıldığında kontraksiyona bağlı 
olarak onarılan yapılarda distorsiyon ve burun  
kanadında daralm a m eydana gelebilir. Mukozal 
flep ile bu durum  engellenmektedir.

Kompozit greftin beslenebilm esi için kenarı 
kap iller yatak tan  en fazla 0.5 cm uzakta 
k a lm a l ıd ır4. Bu da ancak küçük b ir doku 
defektinin onanınım  sağlayabilir.

Deri flepleri burun  astarı için kalın bir doku 
sağlar. A ncak bu  kaim  yapı hava yolunu 
tıkam aktad ır. Yanak m ukoza flebi ise deri 
D eb in d en  d a h a  in ce  o lm ası n e d e n iy le  
adaptasyonu kolaydır. "Turn-down" flep  ile 
v e s t ib ü le r  ö r tü  s a ğ la n ırk e n , b u ru n  
m u k o z a s ın d a  y en i b ir  d o k u  d e fe k ti  
o lu ş tu rm ak tad ır5. Yanak m ukoza flebinde ise 
donör alan defekti kalmamaktadır.

Septal flebin lateral duvar liıringi sırasında 
adaptasyonu oldukça güçtü r ve d o n ö r alan 
defekti oluşturur4.

Ayrıca yanak m ukoza flebi ile sandviç 
Şeklindeki deri flebi arasına kulak konkasm dan 
elde edilen kıkırdak greftinin yerleştirilmesi ile 
tam  kat onarım  tam am lanm ış olm aktadır. En 
önemli nokta yanak mukoza flebi tam kalınlıkta 
subm ukozayı k ap sam alıd ır. B öylece fasial 
a rte rd en  gelen ınuskulo-m ukozal p erfo ran lar 
mukoza flebine dahil edilmiş olmaktadır.

Yanak m ukoza flebinin  ağız boşluğundan  
b u ru n  boşluğuna geçirilm esi nedeniyle fîstül 
gelişme olasılığı düşünülebilir7. Ancak bu kısma 
d en k  g e len  m ukoza fleb in in  de-ep itelize 
edilmesi bu. şansı çok azaltmaktadır.
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