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ÖZET
Kem ik grefti ile onanlamayacak genişlikteki basit veya kompozit
mandîbula defektlcrinin onartmında serbest fibu la flebitim iyi bir
yöntem olduğu bilinmektedir. Kliniğimizde son 3 yılda 4 hastada
osteoseptokutan, 3 hastada osseöz olmak üzere toplam 7 hastada serbest
jibula flebi ile mandibula onarımı yapıldı. Etyoloji, 5 hastada ateşli
silah yaralanması, i hastada ameloblastoma, l hastada ise odontojen
kist idi, Mandibular defektler 8-13 cm. (ortalama 9.4 cm) arasında
değişmekteydi ve 2 hastada anterior, 5 hastada lateral defekt mevcuttu.
B ir hastada mandibula kondili serbest greft olarak Jlebefıkse edildi.
Oral mukoza ve eksternal deri defektinin birlikte bulunduğu 4 hastada
osteoseptokutan jibula flebi kullanılırken, bunların ikisinde fıbular
flep serbest Önkoljlebi ile kombine edildi, Ateşli silah yaralanması
nedeniyle öpere edilen hastalarda daha önce rekonstrüksiyon plağı ile
rijid flksasyon yapılarak mandibular konturgeçici olarak sağlanmıştı;
diğer hastalarda ise onarım rezeksiyonla aynı seansta yapıldı. B ir
flep, postoperatif 1. günde ağır enfeksiyon nedeniyle kaybedildi. 12 6 ay takip edilen hastalarımızda estetik ve fonksiyonel sonuçlar
başarılı olarak değerlendirildi.
A nahtar K elim eler: S erbest fib u la fle b i, m an dibu la
rekonstrüksiyonu.

GİRİŞ
Mandibula defektlerinin onarımı için kullanılan
serbest flepler arasında, en yeni ve en rağbet gören
donör alan fıbuladır. Bu flebin kullanımı ve avantajları
b irç o k araştırm acı tarafın d an b ild ir ilm iş tir 1’2.
Şimdilerdeki çalışma, defekt alanına kemik yapının
aktarılmasına değil, rekonstrüksiyon sonrası elde edilen
estetik ve fonksiyonel sonuçların m ükem m el hale
getirilm esi üzerine odaklanmaktadır. P reo p eratif
dönemden başlayarak tedavinin her aşamasında alınacak
planlı tedbirler ile bu sonuçlara ulaşmak mümkündür.
Amaç, alınabilecek en iyi fonksiyonel ve kozmetik
sonuca ulaşmak olmalıdır.
Çalışmamız, son üç yılda kliniğimizde mandibula
defektlerin estetik ve fonksiyonel onarımı için serbest
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SUM M ARY
Mandibular Reconstruction Usitıg Fibula Free Flap.
It is iveli knoıvn that utilization o f free vascularized ftbula fla p in
orâer to bridge large simple or composİte mandibular defects ıvhich
can not be repaired simply by bone grafting is a reliable method o f
reconstruction. During the last three years, seven mandibular reconstructive procedures utilizing free ftbula flap, fo u r o f ıvhich ıvere
osteoseptocutan while three ıvere only osseous, ıvere peform ed in our
department. Causes o f defects ıveregun-shot injury in 5 patients whîle
ameloblastoma and odontogeneous cyst ıvere the primary pathologies
leading to mandibular defects as a result o f bone resection in the rest
tıvo o f these patients. The sizes o f mandibular defects ıvere ranged
between 8-12 cm (avarage 9,4 cm) and 2 patients had antetiorly
localized defects ıvhile defects ıvere laterally oriented in 5 patients. In
one patient, mandibular condyle w asftxed to the fla p as a free bone
graft. While osteoseptocutan jibula fla p ıvere employed in 4 patients
who had oral mucosal defects associated ıvith external skin defects;
jibular jlaps ıvere combined ıvithfree radialforearmsflaps in tıvo o f
these patients. M andibular contours ıvere achieved andpreserved previously by rigidflxation ıvith reconstruction plates in patients ıvhose
defects occured due to gun-shot injury. On the other hanâ, recon
struction ıvas peform ed in the same stage ıvith resection İn the other
tıvo patients, Only one fla p u/as lost due to massive infection at 7th
postoperative day. Functional and cosmetic results ıvere assessed to be
satisfactory after 7 to 16 monthsfoiioıv-up the patients.
Key Words: Free fibu la flap, mandible reconstruction

fib u la fle b i k u lla n ıla n 7 hastadan ed in d iğim iz
deneyimleri yansıtmayı amaçlamaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM
GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Anabilım
Dalı’nda son 3 yılda yaşları 21-59 arasında değişen; 1
bayan, 6 erkek, toplam 7 hastaya mandibula defekti
nedeniyle serbest fibula flebi ile onarım yapıldı. 5
hastada ateşli silah yaralanması (ASY), 1 hastada ameioblastoma, 1 hastada odontojen kist saptanmıştı (Tablo
1). A teşli silah yaralanm ası n ed en iyle başvuran
hastaların dördünde hem oral m ukoza, hem de
ek stern al deriyi içeren k om p o zit doku defekti
bulunm ası nedeniyle, flep osteoseptokutan olarak
hazırlandı ve 2 olguda serbest önkol flebi ile kombine
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Tablo 1: Hastaların özeti
HASTA

ETYOLOJİ

BÖLGE

DEFEKT

FLEP TİPİ

M.T
M.B
Y. E
M.B
H.K

Ameloblastoma
A.S.Y
A.S.Y
A.S.Y
Odoniojen Kist

13 cm
S cm
8 cm
8 cm
11 cm

Osseöz
Osseöz
Osteokutan
Osteo kutan
Osseöz

Ş.E
C.B

A.S.Y.
A.S.Y

Hemimandibula
Ramus-Korpus
Korptıs
Simfiz
Ramus-angulus
-korpus
Korpus-simfiz
Simfiz

10 cm
8 cm

Osteokutan
Osteokutan

Şekil 1 -A: Odontojen kist, preoperatif grafi B: Flep, osteotomileri takiben,
daha önceden şekil verilmiş rekonstrüksiyon plağına adapte edilmiş;
kondil fiebe miniplaklarla tikse edilmiştir C: Postoperatif grafide mandibula
konturları, kondiiin anatomik pozisyon ve lokal izasyonunun doğala yakın
olduğu izlenmektedir.
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edildi. Önkol fleplerinden biri fıbula flebinin
pedıkülüne,
diğeri ayrı alıcı arter ve venlere
OSTEOTOMİ
anastomoz edildi. Ate§li silah yaralanması ile
1
başvuran
h astalard a,
daha
önce
1
1
rekonstrüksiyon plakları ile aradaki mesafe
2
korunacak şekilde fıksasyon yapılmıştı. Diğer
1
2 hastada İse rezeksiyon ve rekonstrüksiyon
1
aynı seansta gerçekleştirildi. M andibular
2
defektler 8-13 cm. (ortalama 9.4 cm) arasında
değişmekte, 2 hastada anterior, 5 hastada lateral defekt
bulunmaktaydı. Preoperatif olarak Panorex grafilerle
defekt tam olarak ortaya kondu. 3 hastada alt ekstemite
anjiografisi ile fibular arterin durumu saptandı. Ayrıca,
tüm olgularda ultrason doppler ile ayak dolaşımı
kontrol edildi; septokutan perforatörlerin lokalizasyonu
işaretlendi. Lateral defektler için aynı taraf fibula
kullanıldı.
Submandibular insizyonlar kullanılarak ateşli silah
yaralanm ası g eçirm iş ve rek o n strü k siy o n plağı
uygulanmış hastalarda mandibular defektler; diğer 2
olguda ise mandibulaki lezyonlar ortaya kondu. Tüm ör
o lg u ların d a
rez ek siy o n
y apılm ad an
Önce
rekonstrüksiyon plağı mandibula konturuna uyacak
biçimde şekillendirildi ve plak inferior kenara gelecek
şekilde planlanıp, rezeksiyon sınırları dışında kalan
yörelere de mandibulaya açılacak delikler işaretlendi.
ASY olgularında ise daha önce konmuş plağa son şekli
verilip ideal oklüzyon sağlandıktan sonra, deliklerin
yerleri işaretlenip plak kalıp olarak kullanılmak üzere
yerinden çıkarıldı. Fibula flebi pedikülü mümkün
olduğunca uzun olacak şekilde kaldırıldı. Pedikül
kesilmeden önce hazırlanmış kalıplara göre medial
yaklaştırıcı osteotomiler yapılarak flebe İstenen şekil
verildi. Beş hastada birer, iki hastada ikişer osteotomi
yapıldı. Yine pedikül kesilmeden, flep rekonstrüksiyon
plağına vidalarla işaretlendiği yerlerden fıkse edildi.
Pedikül kesildikten sonra, flep yerine aktarıldı ve flebin
mandibulamn alt kenarı oluşturması amaçlanarak, plak
mandibulaya daha önce işaretlenmiş yerlerden fİkse
edildi, Anaztomozlar fasyal arter ve vene uç-uca yapıldı.
Olguların birinde fibula flebi, önkol flebinin pedikülü
kesilmeden önce, Önkol flebinin pedikülünün distaline
anastomoz yapılırken, diğerinde ise önkol flebi, süperior
tiroid arter ve ekstemal juguler vene anastomoz edildi.
Önkol flebinin kombine edildiği 2 olgudan birinde
önkol flebinin bir bölümü fasyokutan, bir bölümü ise
fasyal olarak kaldırıldı. Fasyokutan bölüm eksternal deri
defisitinin onarmamda kullanılırken, fasyal bölüm üzeri
tam kalınlıkta deri gerfti ile kapanarak oral mukoza
onarmamda kullanıldı. Böylelikle ağız içinde gereksiz
yumuşak doku kalınlığı önlendi.
B ir hastada kondil serbest greft olarak fleple
kombine edildi. (Şekil 1-A ,B,C). Bir hastada kondilli
rekonstrüksiyon plağı kullanılırken, başka bir hastada
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Ş ekil 2-A: Önkol fiebinin distaline anastomoz edilmiş fibula flebi B: Postoperatif 7. günde intraoral önkol flebi canlı iken, fibulaflebi kaybedilmiştir.

flep ile kondil, telle serklaj yapılarak fıkse edildi.
Oklüzyonun tam olarak sağlanmasına, kondili içine alan
olgularda kondilin anotomik lokalizasyonda olmasına
özen gösterildi. Anastomozları takiben deri sütüre
edildi. Donör alan osteoseptokutan Heplerde deri grefti
ile, diğerlerinde primer olarak kapatıldı.
Postoperatif flep monitorizasyonu, İlk 4 olguda
ultrason doppler ve renkli dopper, son 3 olguda ise laser doppler yardımıyla yapıldı. Rekonstrüksiyon plakları
3 olguda ortalama 6 ayda çıkarıldı. Tü m ör nedeniyle
öpere ed ile n 2 hasta ek b ir o p erasyonu kabul
etmedikleri için plaklar çıkarılamadı. Hastalar 7-26 ay
arasında takip edildiler. Sonuçlar, estetik ve fonksiyonel

açıdan değerlendirildi.

BULGULAR
Pedikülü, ön kol d an ayrılm adan ön ce, önkol
fiebinin distaline anastomoz edilerek kombine edilen
hastada; Önkol flebi canlılığım sürdürürken, fibulaflebi
ağır enfeksiyon nedeniyle postop eratif 7. günde
kaybedildi (Şekil 2-A ,B). D iğer 6 flep transferi başarılı
oldu. B ir olguda erken d ön em d e gelişen ödem
p o sto p eratif 4. günden başlayarak hızla geriledi.
Operasyon süresi 7-12 saat arasında değişti ve yalmz
kemik defekti olan 2 olguda operasyon süresi daha
kısayken, kom plike olgularda süre daha uzundu.
Hastanede kalma süresi 6-20 gün arasında idi.
Ateşli silah yaralanması nedeniyle öpere edilen
(Şekil 3 -A) ve osseöz flep kullanılan 1 hastada, çevre
d eri k a lite sin in
d ü şü k
o lm ası n ed en iy le
rekonstürksiyon plağı preaurikuler yerde ekspoze oldu.
Daha sonra bu hastada, serbest skapular flep ile ekspoze
plak kapatılırken yumuşak doku kontur restorasyonu
da gerçekleştirildi. Aynı olguda kondil flep fıksasyonunu
sağlayan serklaj teli postoperatif dönemde koptu; eklem
hareketlerinde sorun olmaması nedeniyle yeniden
fıksasyon yapılmadı (Şekil 3 -B ). Rekonstrüksiyon plağı
Ş ekil 3-A: Ateşli silah yaralanmasına bağlı mandibula defekti B: Erken
postoperatif grafi C: Rekonstrüksiyon plağının çıkarılmasından sonra geç
postoperatif grafi
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Ş ekil 4-A: Sol korpus ve parasimfizde yumuşak doku defektinî de içeren
ateşli silah yaralanması; maloklüzyon, kemik ve yum uşak dokuda
distorsiyon izlenmektedir. B; G eç postoperatif görünümüde mandibuia
konturunun simetrik olarak sağladığı izlenmektedir. C: Postoperatif 26.
ayda protetik restorasyondan sonra okiüzyon D; Preoperatifgrafide solda
kemik defekti, sağda parçalı fraktür mevcut E: G eç postoperatif grafide
mandibuia konturunun ve diş diziliminin görünümü

çıkarılırken 2 osteotomi hattından birinde yeterli kal
olmadığı saptandı ve kompresyon plağı ile yeniden
fıksasyon yapıldı; daha sonra istenilen kemik iyileşmesi
sağlanarak bu plaklar da çıkarıldı (Şekil 3-C ).
Oksteoseptokutan olarak kaldırılan Heplerde deri
adası dolaşım ında sorun olm adı. Yum uşak doku
defektleri tamamen kapatılırken, 1 olguda ekstemal
flebe postop 7. ayda inceltme operasyonu yapıldı.
Postoperatif 1 hafta süre ile donör bacakları atele
1o
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Ş ekil 5-A: Solda kondili de içine alan ve alt santral kesici dişe kadar
uzanan ameloblastoma, preoperatif grafi B: Rezeke hemimandibula C:
P o sto p e ra tif 17. a y d a k i g ra fid e m a n d îb u la konturu, k o n d illi
rekonstrüksiyon plağının konumu, oklüzal ilişki izlenmektedir. D:
Preoperatif oktüzyon E: Postoperatif 17. ayda protetik restorasyondan
sonra oklüzyon F: Postoperatif 17. ayda mandibula konturiarının ve yüz
armonisinin mükemmel olduğu izlenmektedir.

alman hastalarım ız, p o sto p eratif 2. ay sonunda
rahatlıkla yürüyebildiler. Bir hastada uzun süre ayakta
kalmakla hafîf ağrı ve 3 ay süreyle ayakta ödem vardı.
Bir hastada donör alanda parsiyel deri grefte kaybı ve
yeniden greftleme gereksinimi oldu.
B ir hasta dışında tüm hastalar 1. aydan başlayarak
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n o rm al diyet alabild iler. M an d ibu lar k o n tu ru n
sağlanabilmesi için 2 osteotomi yapılan ve önkol flebinin
kombine edildiği olguda postoperatif 3. ayda osteotomi
hatlarında henüz kallus oluşmamıştı. Bu nedenle, yalnız
bu olguda 2 ay süre ile interm aksiller fîksasyon
uygulandı. 3 hastada konvansiyonel protetik restorasyon
yapıldı. T ü m hastalarda optimal oklüzyon sağlandı.
Tüm
hastalard a
m an d ibu la
k o n tu rla rı
radyografilerde ye fotoğraflarda simetrik, düzenli ye
norm ale yakın olarak değerlendirildi. Ateşli silah
yaralanm ası nedeniyle öpere edilen ve kom pozit
defektleri olan hastaların ikisinde (Şekil 4-A ,B,C ,D ,E)
ve tümör nedeniyle öpere edilen 2 olguda (Şekil 5A ,B ,C ,D ,E ) estetik sonuçlar mükemmel iken, kalan 2
olguda ise estetik sonuçlar iyi olarak kabul edildi.

TARTIŞMA
M and ibu la defekti onarım ı için serbest flep
kullanımı oldukça yaygındır ve bu flepler arasında
fibulanm en iyi ve avantajlı alternatif olduğu kabul
edilmiş bir görüştür2,3.Ilium, radius, skapula, kosta ve
metatarsa göre fibulanm avantajları arasında kemik ve
pedikülün yeterince uzunluğu, uniformyapısı, deri ile
beraber kaldırılabilmesi, osteotom iler ile rahatlıkla
şekillendirilm esi, donör alan m orbilitesinin azlığı
sayılabilir143.
M an d ibu la o n arım ların m bild irild iği b irço k
yayında b elirg in yüz d istorsiyonu ve asim etrisi
görülmüştür3. Şimdilerde ise bu fleple onarımda ilgi,
defekt alanında doku aktarımını aşmış, mükemmel
estetik ve fonksiyonel sonuçların nasıl elde edileceği
üzerine odaklanmıştır3,4,3.
Defektin gerçek boyutlarının ve şeklinin ortaya
k onm ası İçin p re o p e ra tif p an o rex grafıler, C T ,
fotoğraflar ve peroperatif ölçümlerden yararlanarak alıp
Çikartılabilir, Preoperatif hazırlanan kalıplar özellikle
angulus pozisyonunda yeterince yardımcı olmayabilir
4, veya tüm oral lezyonlarda segm entler arasındaki
o rijin a l iliş k in in kaybolm ası d efek tin g erçek
boyutlarının tam olarak ortaya konamaması ve kalıp
yapm akta k u lla n ıla ca k k e m ik le rin yoklu ğu
rekonstrüksiyonun planlanmasını zorlaştırabilir6. Biz,
defekt boyutlarını saptamak için tümör olgularında
rezeke ed ilecek m ateryali kullandık. R ezeksiyon
yapmadan, mandibula alt sınırı üzerine yerleştirilen
rekonstrüksiyon plağını mandibula konturuna göre
şe k ille n d irip , sağlam tarafta Ö nceden d elik le ri
işa retley erek , re k o n strü k siy o n plağından kalıp
oluşturduk. Kemik defektin uzunluğunu, nerelerde kaç
derecelik osteotomi yapacağımızı planladık. Yüksek
hızlı ateşli silah yaralanmasına bağlı defektlerde ise,
erken defm itif tedavi ideal olsa da7, hastaların genel
durum larının uygun olm am ası nedeniyle prim er
onarım yapılamadı. Ancak erken dönemde, oklüzyonu
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ve mandibula konturunu sağlayacak şekilde şekil verilen
rekonstrüksiyon plakları ile aradaki defekt korunarak
yumuşak doku kollapsı önlendi ve böylelikle sekonder
on arım ın kolay ve ideale yakın olm ası sağlandı.
Sekonder onarımda bu plaklar kalıp olarak kullanılarak,
fle b in k on u m u , u zunlu ğu ve o ste o to m i hatları
planlandı.
B ir olguda ise yum uşak doku d efisitinin tam
değerlendirilememesi nedeniyle, flep yalnız osseoz
olarak kaldırıldı. Postoperatif 2. ayda preaurikuler
yörede plak ekspozisyonu gelişmesi nedeniyle, hem
ekspozisyonu ortadan kaldırmak hem de yumuşak
doku kontur restorasyonunu sağlamak amacıyla serbest
skapular flep ile onarım yapıldı.
Kemik ve yumuşak dokunun anotomık yapısının
daha uygun olduğu konusunda Hidalgo ile aynı görüşü3
paylaştığımız için , flep donör alanı olarak lateral
defektlerde aynı taraf fibulayı kullanmayı tercih ettik.
Osteotomileri ffontal, transvers ve sagİttal planlarda
mandibulanın doğal şeklini gözönüne alarak yaptık.
Tercih ettiğim iz medial yaklaştırırı osteotom ilerle
fibulaya hem ideal şekil verebilir, hem de arka boşluk
kalması engellenebilir, ideal şekil verilememesi fasyal
asim etriye yol açacaktır. G en ellik le angulusta 1,
a n terio rd a 2 o ste o to m i y e te rli olm aktad ır.
Osteotomilerle ve flebin plağa fiksasyonunu pedikül
kesilm eden yaparak, iskem i süresinin azalm asını
sağladık.
F leb in son fiksasyonu nu yaparken, kem ik
uzunluğunu çok dikkatli ölçerek, posterior yükseklik,
anterior ve lateral uzunluktaki hataların prognati,
retrognative lateerognatiye neden olarak estetik ve
fonksiyohel sonuçlan kötüleştirmesini engellemeye
çalıştık. B u esnada, intermaksiller fîksasyon, rezeke
edilen kısm ın tam ölçüm ü, palpasyon ile kontur
muayenesi yardımcı oldu. Segmentlerin uzunluğunun
sağlanmasında en önemli noktalardan biri de osteotomi
yerinin ve açısının mükemmel olmasıdır.
Fiksasyon için rekonstrüksiyon plağı ve miniplak
kullanılabilir. Flebe ideal şekli vermede ve fiksasyonda
sağladığı kolaylıklar nedeniyle rekonstrüksiyon plağını
tercih edenler yanında 8, daha küçük olmaları, kolay
şekillendirilmeleri nedeniyle mini plağı tercih edenler
de vardır3,3. Ayrıca rekonstrüksiyon plağının rezeke
edilecek mandibula tüm örünün çok büyük olduğu
durumlarda kalıp olarak kullanılması zordur. Bizim
tü m ö rlü
2
o lgum u zd a,
tü m ö r
b o y u tları
re k o n strü k siy o n plağın ın ş e k ille n d irilm e sin i
engellemedi. Ateşli silah yaralanması nedeniyle öpere
ettiğimiz olgularda ise, primer onarım yapamadığımız
için, rekonstrüksiyon plağı kullanmak, sekonder onanm
İçin sağlayacağı avantajlar nedeniyle en iyi seçenekti
Fibula flebinin osteoseptokutan olarak kaldığı
durumlarda, deri adasının dolaşımının güvenilirliği %90
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ve %100 olarak bildirilmiştir 3’10. Bizim olgularımızda
deri adası dolaşımında sorun olmadı. Dolaşımı riske
etm em ek için deri adası bacağın distal l/35ünde
p lanlanm alı, p re o p e ra tif olarak D o p p le r ile
perforatörlerin haritası çıkarılmalı, medial yaklaştıricı
osteotomiler ile posteriordaki septokutan perforatörler
korunmalı, periost kemikten sıyrılmamalıdır.
Rezeksiyon sının veya oluşmuş defekt kondile
yakın ise kondil serbest greft olarak fleple kombine
edilebilir. Bunun için kondil tümörden uzak olmalı,
kondil tüm bağlantılarından ayrılmadan önce ramusla
olan bağlantısı transvers ve koronal planda ölçülmeli,
kondil angulus mesafesi dikkate alınarak flep uzunluğu
buna göre planlanmalıdır. Kondil transplantasyonunun
avantajlaarı arasında preoperatif oklüzyon ve her iki
eklem fonksiyonunun korunması, estetik sonuçların
daha iyi olması, morbiditeyi artırmaması ve rezorbe olsa
da fonsiyonların bozulmaması sayılabilir11. Kondili greft
olarak kullandığımız bir olguda 7. ayda rezorbsiyon
saptanmadı, eklem fonksiyonu mükemmeldi.
Sonuç olarak, mandibula onarımı için ideal seçim
olan serbest fıbula flebi kullanmada amaç optimal
estetik ve fonksiyonel sonuçlara ulaşmak olup, bunu
sağlamak için tam bir p reoperatif değerlendirm e,
ayrıntılara önem veren operatif teknik ve postoperatif
tedbirlerin alınması gereklidir. Deneyimlerimiz, küçük
ayrıntıların ihmal edilmesinin postoperatif dönemde
çeşitli önem derecesindeki kom plikasyonlara yol
açabildiğim de göstermektedir.
Doç. Dr. Mustafa Ş E N G E Z E R
GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.
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