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ÖZET
Pectus excavatum deformitesİ (funnel chest), göğüs ön 
duvarının en sık karşılaşılan konjenital deformitesidir. Sık 
görülm esine karşın, deform ite göğüs Ön duvarını 
ilgilendirdiğinden hastalar genellikle Göğüs Cerrahisi 
kliniklerine müracaat ederler. Bu neden ile deformiteyeyönelik 
operasyonlar P lastik Cerrahi klin ik lerinde p e k  sık  
yapılamamaktadır. Kliniğimizde pectus excavatum deformitesİ 
nedeni ile müracaat eden 15 yaşındaki olgumuzda pectus 
excavatum deformitesİ dışında ek patoloji mevcut değildi. 
Solunum fonksiyon ları tamamen normal olan olgu 
görünümünden rahatsızdı. Modifıye Ravitch yöntemi ile öp
ere edilen olgunun postoperatif takiplerinde herhangi bir 
problemle karşılaşılmadı ve sternumda kollaps meydana 
gelmedi. Sık görülmesine rağmen plastik cerrahi literatüründe 
pek sık rastlanmayan olgumuzu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler : Pectus excavatum, Ravitch Yöntemi, 
Cerrahi Korreksiyon

GİRİŞ
Pectus excavatum (furnıel chest), göğüs duvarının 

en sık görülen konjenital deform itesid ir'. 
E tiyopatogenezinde, M ullard’m 2 “deform ite 
kostakondral bileşkedeki aşırı gelişmeye bağlıdır” 
şeklindeki görüşü en çok kabul gören görüştür. Mullard’a 
göre aşın gelişen kostalar, stemumun posteriora doğru 
yer değiştirmesine neden olursa pectus excavatum 
deformitesİ, anteriora doğru yer değiştirmesine neden 
olursa da pectus carinatum deformitesİ gelişmektedir. 
Pectus excavatum deformitesİ genellikle doğumdan 
hemen sonra ortaya çıkmakta ve adolesan dönemde İyice 
belirgin hale gelmektedir. Adölesan dönemden sonra 
ortaya çıkmışsa hastalarda genellikle, omuzların öne 
deplasmanı, lumbodorsal skolyoz ve abdominal 
protrüzyonda görülür. Göğüs ön duvarındaki depresyon 
genellikle manibriogladiolar bileşkeden (Louis açısı) 
başlar ve xyphosternal bileşkede en derin noktasına 
ulaşır3. Pectus excavatum deformitesİ olan hastalarda 
clubfoot, smdaktili, skolyoz ve Klippel-Feil sendromu

SUMMARY
The surgical correction o f the Pectus excavatum deformity: 
A case report
Pectus excavatum (funnel chest) is the most common congeni- 
tal anormaly o f the anterior chest wall. Because ofits being a 
chest wall deformity patients are usually referred to cardio 
vascular s urge ons. For this reason operations fo r  pectus 
excavatum are rarely performed in Plasiic Surgery clinlcs. 
Here we presented a 15 year oldfemale patient who did not 
have any problems accompanying Pectus excavatum. The 
patient had no problem with her health but was uncomfort- 
able because o f her appearance. The case was operated with 
modifîed Ravitch iechnique. No complication occurred after 
surgery and postoperative calls. This case that is common, 
but rare in Plastic Surgery literatüre, is presented.
Key Words: Pectus Excavatum, Ravitch Technique, Surgical 
Correction

gibi eşlik eden anomaliler de olabilir4.
Bu anom alinin, pek çok cerrahi teknik ile 

korreksiyonu mümkündür. K liniğim izde pectus 
excavatus deformitesİ olan bir hasta modifiye Ravitch 
yöntemi ile öpere edilmiştir.

OLGU SUNUMU
Kliniğimize göğüs ön duvarında çukurluk şikayeti 

ile müracaat eden 15 yaşındaki bayan hastanın yapılan 
fizik muayenesi sonucunda manibriostemal bileşkeden 
başlayan ve xyphostemal bileşke düzeyinde maksimuma 
ulaşan pectus excavatum deformitesİ tanısı konulmuştur. 
Hastada tipik olarak omuz başlarının öne doğru deplase 
olduğu, torakal bölgede ise kifozu olduğu saptandı 
(Resim: la,b). Hastanın yapılan rutin tetkiklerinde 
patolojik bir bulguya rastlanmadı. Yapılan solunum 
fonksiyon testleri ve çekilen elektrokardiyogram 
sonuçlan da normal olarak değerlendirildi.

Genel anestezi altında operasyona alman hastada, 
vertikal midstema! inzisyonla gidilerek stemum periostu
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Resim 1 a,b: Olgunun preoperatif önden ve sol oblik görüntüsü.

Resim 3 a,b: Olgunun postoperatif 1. yılda önden ve sol oblik görüntüsü

ve kostal kartilajlara ait perikondrium disseke edildi. 
Daha sonra deforme olan 3,4 ve 5. kostal kartilajların 
deforme kısımİanmn tümü eksize edildi. Stemumım, 
ksifoid ile b irleştiğ i bölgenin hem en altından, 
deform itenin başladığı bölgeden yapılan wedge 
osteotomi ile stemumdan üçgen şeklinde bir kemik seg- 
ment çıkarıldı, (Şekil 1). Bu sırada stemumun posterior 
kodeksinin intakt kalmasına dikkat edildi. Daha sonra

sternumun posterior korteksinde yaş ağaç kırığı 
oluşturacak şekilde stemum distali anteriora doğru 
kaldırılarak, stemuma normal bir anatomik pozisyon 
verildi (Şekil 2). Xyphostemal bileşkenin anterior 
yüzünde yapılan osteotomi bölgesinde çelik tel sütürler 
kullanılarak stabilizasyon işlemi tamamlandı (Şekil 3). 
Bu işlem lerden sonra, pektoral kas orta hatta 
yaklaştırılarak stemum üzerinde sütüre edildikten sonra
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Şekil 1: Sternuma yapılan 
wedge osteotomi

Şekil 2: Sternumun anatomik 
pozisyona getirilmesi

Şekil 3: Tel sütür ile stabilizasyon

cild 4/0 prolen ile subkütiküler olarak sütüre edildi. 
Postoperatif dönemde bir sorunu olmayan hasta, 
postoperatif 7. günde taburcu edildikten sonra 3. ay 
(Resim 2 a,b) ve 1. yıldaki (Resim 3 a,b) kontrollerde 
sternumda depresyona rastlanmadı.

TARTIŞMA
Pectus excavatum deformitesinin, pek çok cerrahi 

teknik ile korreksiyonu mümkündür. Ekstratorasik 
silikon implant yerleştirilmesi, kostal kartilajlarm 
cerrahi olarak şekillendirilmesi, stemotomi yapılmadan 
transstemal metal destek yerleştirilmesi, pediküllü ster- 
nal eversiyon ve mikrovasküler revaskülarizasyonla 
birlikte serbest sternal rotasyon bu deformitenin 
düzeltilmesinde kullanılan başlıca cerrahi tekniklerdir1. 
Ancak en popüler cerrahi korreksiyon yöntemi, Brown 
tarafından tanımlanan ve Ravitch tarafından modifîye 
edilen yöntemdir5. Bu yöntemde, anormal kostal 
kartilajlar subperikondral olarak rezeke edilmekte, pos- 
terior monokortikal sternal osteotomi yapılmakta, 
osteotomi bölgesine otojen kemik grefti yerleştirilmekte, 
stemum anteriora mobilize edilmekte ve stemum uygun 
pozisyonda üç noktadan fikse edilmektedir. Bu yöntemde 
cerrahi yaklaşım yolu olarak vertikal midstemal inzisyon 
veya infram am m arian inzisyon kullanılabilir. 
İnfram am m arian insizyonu gizlem ek mümkün 
olduğundan daha çok bayanlarda tercih edilmektedir6.

Normal göğüs duvarı konturu sağlandıktan sonra 
sternumun tespitini pek çok yöntemle sağlamak 
mümkündür. Bu amaçla çelik tel sütürler7, serbest kostal 
destekler8, metal destekler9,10 Steinmann çivileri", 
sentetik mesh’ler veya plaklar kullanılabilir. Ancak ster
nal fiksasyonun yapılm adığı yöntem ler de

tanımlanmıştır12. Etkilenmiş kartilajlarm eksizyonu, 
cerrahi korreksiyonun en önemli basamağını 
oluşturmaktadır!3,14. Normalde sternumun posterior 
kenarı ile vertebralann anterior kenarı arasındaki mesafe 
erkeklerde 10.5 cm, kadınlarda ise 9 cm’dir15. Bu mesafe 
7 cm üzerinde ise hafif; 5-7 cm arasında ise belirgin ve 
5 cm'den az ise ciddi bir deformiteden söz edilir16.

SONUÇ
Pectus excavatum deformitesi olan hastalarda 

cerrahi korreksiyon ya kozmetik maçla ya da ileri 
vakalarda kardio respiratuar disfonksiyonun düzeltilmesi 
amacıyla yapılmaktadır. 299 hastanın dahil edildiği bir 
çalışmada hastaların %95’i yalnızca estetik nedenlerle 
öpere edilmişlerdir17. Pectus excavatum deformitesinin 
sık görülen bir doğumsal anomali olmasına karşın, 
ülkemiz Plastik Cerrahi kliniklerinde sık yapılan bir 
operasyon değildir. Kanım ızca bunun nedeni, 
deformitenin göğüs ön duvarını ilgilendirmesi nedeni ile 
hastaların daha çok Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi 
kliniklerine müracaat etmeleridir. Bu olgu sunumuyla 
Pectus Excavatum deformitesi ve cerrahi tedavisiyle ilgili 
literatür gözden geçirilmiş, deformitenin Plastik Cerrahi 
vaka spektrumu içinde olduğu hatırlatılmıştır.
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