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ÖZET
Total p en is rekonstrüksiyonunda hem estetik hem de
fo n k siy o n e l am açları bir arada sağlayabilen serbest
osteokutan fıbula fle b i bildirilmiştir. Bu flebin en önemli
avantajı intrinsik sertliği, donor alan lokalizasyonunun
üstünlüğü ve uzun vasküler pedikülü olarak sıralanabilir.
GÂ TA Plastik Cerrahi AD 'nda gerçekleştirilen duyulu serbest
osteokutan fıbulaflebi ile penis rekonstrüksiyonu uygulanmış
olgular sunulmuş ve avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır.

GİRİŞ
Uzun kemiklerin onarımı için serbest fıbula flebi
ilk defa Taylor ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır.
Wei ve arkadaşları ise Çin'de serbest fibula flebini
değişik klinik uygulamalardaki kullanımını rapor
etm işlerdir. D aha sonra ise bu flep m andibula
rekonstrüks iyonunda kullanılmaya başlanmıştır.
Otojen penis rekonstrüksiyonu ilk defa 1936 yılında
Borogaz tarafından rapor edilmiştir. Tarihsel gelişimi
içinde penis rekonstrüksiyonunda çok seanslı
operasyonlardan üretral komplikasyonlara, peniste
yeterli duyu oluşmaması ve tartışmalı estetik sonuçlara
kadar uzanan bir çok sorunla karşılaşılm ıştır.
M ikrocerrahi konusundaki gelişm eler,
penis
rekonstrüksiyonunu tek seanslı, daha az komplikasyonlu
ve daha kabul ed ilebilir sonuçlara ulaşılm asını
sağlamıştır.
Radial Ön kol flebi, medial ve lateral üst kol flebi
gibi fasyokutanöz fleplerin getirdiği sınırlam alar
osteokutanöz fleplerin kullanımına yol açmıştır. Sadove
ve arkadaşları serbest osteokutanöz fibula flebi ile pe
nis onaranı uygulanmış 4 hastalık seri bildirmiştir.
OPERASYON TEKNİĞİ
Bacağın alt kısmında fibula üzerinde deri adası
planlanmalıdır. Fasyokutanöz flep, deri adasını besleyen
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SUM M ARY
Penile reconstruction ıvitiı the free sensate osteocutaneuos
fibula flap.
This article isfocused on thefree sensate osteocutaneuosfıbula
flap as the option that comes closest to meei the diverse aes~
thetic and functional goals o f total penile reconstruction.The
main advantages o f this fla p lie in Us intrinsic rigidity, its
superior donor site location and its long vascular pedicule.
This paper presents patients w has e underwent phallic recon
struction withfree sensate osteocutaneuos fibula flap in the
Plastic Surgery Department at Gülhane Military Medİcal
Academy and discusses the advantages and shortcomings o f
this technique.

perforatör damarların çıktığı posterior intermusküler
septum korunarak kaldırılmalıdır. Bu yapıların periost
ile devamlılığı bozulmadan çok az miktarda kas dokusu
fibulanm ön ve arka yüzünde bırakılarak fibula
hazırlanmalı dır. Lateral kutanöz sural sinir flebe dahil
edilmelidir. Peroneal arter bifürkasyoya kadar diseke
edilerek fibula 6 cm lateral malleolun proksimalİ ve 6
cm dizin distalinden kesilmelidİr.Flebin diseksiyonu
birçok yazıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Yeni üretra
ise kasık bölgesinden alman tam kat kalınlıkta deri
greftinin tüp haline getirilmesi ile oluşturulmuştur.
Fasyokutanöz ada flebi fibulanm ve yeni üretranm
etrafına sarılarak sütüre edilir. Flep alıcı alana taşındıktan
sonra femoral arter ve vene uç-yan şeklinde anastomoz
yapılır. Yeni üretra ise proksimalde bulunan doğal üretra
ile anastomoz edilir.
Fibulanm periostu ise tunika albugineaya sütüre
edilir. Duyu için ise lateral sural kutanöz sinir dorsal
penil sinire koapte edil ir. Bacaktaki donor alan gr efil enir.
Baskılı pansuman ve atel uygulanmasını takiben 1 hafta
süre ile bacağa yük bindirilmemesi önerilir,
TARTIŞMA
Mikrocerrahi teknikleri penis rekonstrüksiyonuna
başarılı bir şekilde uygulanabilir. Travmaya bağlı
am putasyonlar,sünnet hataları, eşcinseller penis
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rekonstrüksiyonu için en sık aday hasta gruplarıdır. Her
ne kadar fonksiyonel ve estetik açıdan amaca tam
ulaşılmamış olsada radial ön kol flebi, medial ve lateral
üst kol flebİ ile yapılan tek seanslı onarımlar başarılı
olarak rapor edilmişlerdir. Penis rekonstrüksiyonunda
fibula flebi kullanılan bu fleplere nazaran bir çok
avantaja sahiptir. Fibuladan oluşturulan penis taşıdığı
büyük miktardaki kemik hacmi ile kendi iç sertliğine
sahiptir. Donör sahada sorun oluşturulmaksızın istenilen
büyüklükte penis oluşturmak mümkündür. Vasküler
pedikülün yeterli uzunlukta olması femoral arter ile uçyan anastomoza olanak sağladığı gibi İnterpozisyonel
ven grefti kullanılmasına gerek bırakmamaktadır.
Penisin günlük aktiviteleri kısıtlamayacak oranda yeterli
hareket yeteneğine sahip olması oldukça önemlidir.
Fibula flebi donör sahasındaki en önemli sorun
geçici olarak ortaya çıkan yürüme fonksiyonundaki
kısıtlılıktır. Bacaktaki donör alan radial ön kol flebi, me
dial ve lateral üst kol flebi donör alanları ile
karşılaştırıldığında estetik olarak daha tercih edilebilir
durumdadır ve çorapla da kolaylıkla kapatılabilir,
Radial Ön kol flebi penis rekonstrüksiyonunda birçok
probleme neden olmaktadır. Zamanla flep yumuşadığı
gibi penil protez kullanıldığında da erozyon ile
karşılaşılabilmektedir. Penis rekonstrüksiyonunda radial
kemik flebe dahil edildiğinde, ince, unikortikal ve
fraktüre müsait ohnası en önemli sorun olarak ortaya
çıkar. Radial ön kol flebi donör alan morbiditesi birçok
hasta için kabul edilemez durumdadır.
Vaskülarize kemik greftleri vaskülarize olmayan
kemik greftleri ile karşılaştırdığında daha yüksek oranda
kemik yaşarkalma oranına sahiptir. Biraz rezorpsiyon
beklenebilir. Büyük miktarda güçlü kemik içermesine

karşın penisteki kem ik zam anla %50 oranında
rezorpsiyona uğrayabilir ve bu hala cinsel birleşme için
yeterli sertlik sağlayabilir.
Uretral rekonstrüksiyon kasık yöresinden alman tam
kat kalınlıkta deri greftinin tüp haline getirilmesi ile
oluşturulmuştur. Penil şaft boyunca fasya üretra
oluşturulan greftin tutmasını artırarak üretrokutanöz fîsül
riskini de düşürmektedir. Birçok fistül anastomoz
bölgesinde olm aktadır ve cerrahi girişime gerek
duyulm am aktadır. Ü retral darlık riskinin üretra
hazırlanırken büyük çaplı kateter kullanılması ile
önlenebileceğini düşünmekteyiz. Kateterin yeni üretra
içinde 3 aydan az olmayacak sürede kalması da çok
önemlidir.
Bizim hastalarımızda duyusal iyileşme zamanla
gelişti. Hastalar operasyon sonrası 6. ayda pin-prick
testinde tam duyu tanımladılar. Biz rekonstrüksiyonda
koruyucu duyu oluşturmayı amaçladık. Hastaların
oluşturulan ya da onarılan erojen duyular için gerçekçi
olmayacak beklentilere girmemeleri için uyarılmalıdır.
Sonuç olarak, bu flep konvansiyonel protezlerle
karşılaştırıldığında yüksek kom plikasyon riskinin
olmayışıyla, erekte fonksiyonel durumda doğala yakın
görünüm üyle, tatm in edici seksüel fonksiyon
sağlamasıyla, uç-yan anastomoza olanak sağlayan ve
interpozisyonel ven grefti kullanılm asına gerek
kalmayan pedikül uzunluğuyla, kabul edilebilir donör
alan görünümü ve komplikasyon azlığı ile gelişmiş bir
otojen protez oluşturulmasına izin vermektedir.
Penis rekonstrüksiyonununda, osteokutanoz serbest
fibula flebi kullanımı seçilmiş tedavi yöntemi olarak
önerilmektedir.
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