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Ö Z E T
Kliniğimizde serbest raâial Önkol flebi ile vücudun değişik bölgelerinde 
rekonstrüksiyonlar yapılan 17 olguda donör alan morbiâitesi 
araştırılmıştır. Olgular, elde ödem, eklemlerde sertlik, fonksiyonel 
kapasite ite ilgili şikayetler, raâial sinir duyu alanında anormal duyu 
varlığı, soğuğa hassasiyet, kemikte taşınan olgularda fraktür varlığı 
vegreft ile kapatılan olgularda greft alımı ile ilgili problemler açısından 
değerlendirilmiştir, Yapılan çalışmada kalıcı sorun olarak iki olguda 
radial sinir alanında duyu kaybı ve dört olguda da tenâon yapışıklığı 
tespit edilmiştir, Radial önkol serbest flebi ile rekonstruksiyon yapılması 
düşünülen her hastada bu komplikasyonların olabileceği hatırlanarak, 
gerekti önlemlerin alınması şarttır.
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Donör alan

GİRİŞ
Radial önkol flebi pediküllü ve serbest flep olarak 

günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Flep ile 
ilgili farklı bölge rekonstrüksiyonlarmı anlatan pek çok 
yayında, donör alanda fonksiyonel kaybın olmaması bir 
avantaj olarak ortaya konulmaktadır. Radial önkol 
serbest flebinin kas/tendon veya vaskülarize kemik 
segmenti ile taşmabilme avantajı da bilinmektedir. Son 
yıllarda flep donör alanına giderek ilgi artmış, ortaya 
çıkan sorunlar irdelenmeye çalışılmıştır1'3.

Bu çalışmanın amacı, radial önkol serbest flebi 
uygulanan hastalarda donör alan m orbiditesınin 
araştırılmasıdır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Serbest radial önkol flebi ile çeşitli bölge 

rekonstrüksiyonları gerçekleştirilen ve donör alan 
morbiditesi değerlendirilebilen 17 olgu çalışmaya 
alınmıştır. Mevcut el travması veya doku defektlerinden 
kaynaklanan ilave patolojilerin , donör alan 
değerlendirilm esini farklı kılacağı düşünülerek, 
ped iküllü  ters akım lı radial önkol flebi ile el 
rekonstrüksiyonu  yapılan olgular çalışmaya 
alınm am ışlardır. Seride flep, perioral/in traoral
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rekonstrüksiyon  (9 olgu), baş- boyun bölgesi 
rekonstrüksiyonu (5 olgu) diğer üst ekstrem ite 
rekonstrüksiyonu (3 olgu) amacıyla kullanılmıştır. 
Hastaların yaş dağılımları 19-71 yaş arasında, cinsiyetleri 
ise 13 erkek ve 4 kadın şeklinde bulunm uştur. 
Hastaların takip süresi 6 ay-2 yıl arasındadır. İki olguya 
mandibula rekonstrüksiyonu amacıyla flep osteokutan 
olarak transfer edilmiştir.

Donör alan değerlendirilmelerinde incelemeler üç 
ayrı guruba ayrılarak yapılmıştır: Donör alanı primer 
kapatılanlar, deri grefti ile kapatılanlar ve 
osteofasyokutan flep uygulananlar (Tablo 1).

Tablo 1: Donör alan değerlendirilmesinde gruplar

Donör Alan ________________  Olgu Sayısı
Primer kapatılan...................................................... 8
Deri greftleri ile kapatılanlar................................... 9
(Radius İle birlikte taşınanlar 2 olgu)

TOPLAM..................................................................  17

Olgular elde şişlik, el eklem lerinde sertlik, 
fonksiyonel kapasite İle ilgili şikayetler, oluşan güç 
kaybı, radial sinir duyu dağılımı alanlarında geçici veya 
kalıcı duyu kayıpları, soğuğa hassasiyet ve kemikle
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Şekil 1: Greftlenmiş donor alanın görünümü

birlikte taşınanlarda radİus fraktürü varlığı açısından 
değerlendirildi.

BULGULAR
Serim izdeki hiç b ir hastaya radial arter 

rekonstrüksiyonu yapılmadı. Ameliyat öncesi Ailen testi 
ile kontrol yeterli görüldü. Postoperatif dönemde bir 
olguda soğuğa hassasiyet tespit edildi. Vasküler 
yetersizlikle karşılaşılmadı.

İki olguda el bileği ve elde dolaşan Ödem dört ay 
içinde kayboldu. Om uz, dirsek, bilek ve parmak 
eklemlerinde kalıcı sertlik hiç bir olguda olmadı. Ra- 
dius ile kaldırılan iki olguda atel immobilizasyonu 
süresince bilekte ortaya çıkan kısıtlılık, aktif fizik tedavi 
ile ortadan kaldırıldı.

Altı olguda radial sinirin duyu dalı innervasyon 
bölgesinde azalmış duyu veya parestezi tespit edildi. 
Bu hastaların ikisinde başparmak dorsal bölgesinde altı 
ayda geri dönmeyen duyu kaybı tespit edildi. Flep 
elevasyonu sırasında bu bölgeyi iner ve eden duyu 
sinirinin yaralandığı düşünüldü. Radiusun flebe 
katıldığı iki olguda da radİus fraktürü gelişmedi. Primer 
kapatılan olgularda yara iyileşmesi problemi olmadı. 
Greftle kapatılan dokuz olgunun altısında greft alımı

tamdı (Şekil 1 A-B). Üçünde greft küçük alanlarda 
elimine oldu; bunlardan birinde tendon ekspozisyonu 
ve toplam olarak uzun süreli takipte dört olguda da ten
don yapışıklığı gözlendi (Tablo 2) (Şekil2A-B, Şekil3 
A-B).

Tablo 2: Donör alan komplikasyonlarının sınıflandırılması

Komplikasyon Düzelen Kalıcı Toplam
Arterialyetmezllik............................................. --
Soğuğa hassasiyet...........................................1 -- 1
El/bilekte öd em ............................................... 2 - 2
El/bilek/dirsek eklemlerinde kısıtlılık............... 2 -- 2
Kuvvette azalm a................................................~
Kısmi greft eiiminasyonu .................................3 -- 3
Greftii bölgede tendon ekspozisyonu...........1 -  1
Tendon yapışıklığı ............................................ 2 2 4
Radial sinir duyu inervasyon bö lgesinde..... 4 2 6
azalmış veya anormal duyu
Radİus fraktürü.................................................. --

TARTIŞMA
Ostcokutan serbest flep ahmlarmda, radial fraktür 

en ciddi donör alan komplikasyonudur. Bandsley ve 
arkadaşları onyedi olgunun dördünde Timmons ve 
arkadaşları yedi o lgunun üçünde, Swanson ve 
arkadaşları ise %8 oranında bu komplikasyonla

Şekil 2: Kaldırılan flebin büyüklüğü ve greftlenen donor alanın görünümü: Kabul edilebilir kozmetik sonuç
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Şekil 3: Greftlenen donor alanda ülserasyon

karşılaşmışı ardır4"6. Bizim iki olgumuzda da radıal 
fraktür gelişmedi, Fraktür gelişmesinin önlenmesi için, 
kemik dik açılı değil, sandal tipinde ‘Boat shaped’ 
kesilmeli; dirsek üstü ve bileği stabilize edecek atel 
uygulaması yapılmalıdır3. Radius üzerine pronasyon ve 
supinasyonla oluşan bükücü ve komprese edici 
kuvvetlerden korunm alıd ır. R adiustan  alm an 
segmentin kemiğin dolaşımını azalttığı, bunun kırığın 
oluşumunda ve kırıkların iyileşmesinde gecikmenin 
başlıca nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir6.

Yara iyileşme problemi genellikle primer kapatılan 
olgularda sorun olmamaktadır. Deri greftinin tam 
tutmadığı yerler genellikle tendonlar üzerindedir. En 
sık fleksor karpi radialis tendonunun üzerinde greftin 
tutmadığı ve tendon yapışıklığı olduğu görülmektedir. 
Bu komplikasyondan kaçınmak için donor alanı primer 
kapamaya çalışmalıdır. Primer kapamayı kolaylaştırmak 
için dorsal önkol derisine ‘doku genişletici’ 
uygulamaları yapılmıştır7-'3.

G reftlenen olgularda, greftle ilgili sorunlar, 
literatürde bildirildiği gibi bizim serimizde.de en sık 
görülen komplikasyondur. Greft aliminin tam olması 
için alınacak tedbirler, flebin distal önkoldan 
kaldırılmaması, paratenonların korunması, parmakların 
ve bileğin İmmobilizasyonu, ekspoze tendonlarm 
greftlenmeden önce komşu kaslar ile örtülmesi şeklinde 
önerilm ekted ir3,6. H astaların hepsi postoperatif 
dönem de el fizyoterapistleri tarafından egzersiz 
programına alınmalıdır. Küçük alanlarda greftin elimine 
olduğu olgularımızda pansumanlarla takip ile sekonder 
iyileşme beklendi. Tendonlarda oluşan yapışıklıklar 
fonksiyonel sorun oluşturmasa bile kozmetik açıdan 
ikincil cerrahi girişim gerektirebilmektedİr.

El ve bilekte postoperatif oluşabilen ödem, majör 
venöz ve lenfatik kanalların kesilmesi nedeniyledir. 
Serilerde bu komplikasyonun üç ay içinde gerilediği 
bildirilmiştir6. Bizim iki olgumuzda dört ay içinde 
şikayetlerin kaybolduğu gözlenmiştir. Bu olgularda 
donor alan greftle kapatılmıştır.

Ameliyat öncesi değerlendirilmesi iyi yapılan 
olgularda, elin arterial dolaşım ında postoperatif 
yetersizlik  oluşm am aktadır. Radial arter 
rekonstrüksiyonu için girişilen çabalara gerek yoktur 
ve yapılan arter rekonstrüksiyonlarmda patens oranı 
%50 olarak b ild irilm ekted ir. D eri kan akımı 
değerlendirilm eleri için yapılan karşılaştırm alı 
Çalışmalarda arter rekonstrüksiyonu gerekmediği ortaya 
konmuştur10. Hastalarımıza ameliyat öncesi Ailen testi 
yapıldı, flep ve el dolaşımı peroperatif değerlendirildi 
ve hiç bir olguya arteryal rekonstrüksiyon yapılmadı.

Radial sinir duyu alanı bölgesinde postoperatif 
dönemde geçici veya kalıcı duyu değişikleri serilerde 
bildirilmektedir2. Bizim serimizde altı olguda erken 
dönemde, bunların ikisinde ise belirli alanlarda kalıcı 
sayılabilen parestezi tespit edilmiştir. Flep pedikülünün 
radial sinir İle ilişkisi göz Önünde tutularak, dikkatli 
disseksiyonla bu komplikasyonun önlenebileceği 
bildirilmektedir.

Primer kapatılan olgularda nedbe, volar ve görünen 
yüzeyde kalmaktadır. Burada elde edilen kozmetik 
sonucun erkeklerde kadınlara göre daha iyi olduğu 
kabul edilmektedir4,11.

Sonuç olarak tüm bu olası komplikasyonlar radial 
önkol serbest flebi yapılması düşünülen her hastada 
hatırlanarak; donör alan morbiditesinin azaltılması için 
her türlü önlemin alınması gerekmektedir.
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