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ÖZET
8 yaşında sol kolda osteomyelit nedeniyle subtotal humerus
kaybı olan hasta, serbest fibular osseofasyakütanöz flebi ile
rehonstmkte edildi. Postoperatif herhangi bir komplikasyon
gelişmeyen hastanın 2 yıl sonunda alınan grafilerinde
fibulanın kalınlaştığı, hastanın kolunu taşıyabildiği görüldü.
Anahtar Kelimeler: Serbest fibular osseofasyakütanöz flep,
Humerus rekonstrüksiyonu.

SUM M ARY
Humerus reconstruction with the free fibula
osseofascioc utan eous flap
A 8 years old, female patient with subtotal humerus defect,
was reconstructed by usingfree fibular osseofasciocutaneous
flap. Postoperative periodprogressedwithout any complication. Two years föllow-up revealed an increasedfıbıdar thickness in the graphies and the patient was able to raise her
arm.
Key Words: Freefibular osseofasciocutaneousflap,Humerus
reconstruction

GİRİŞ
Tümör cerrahisi veya travma sonrası oluşan kemik
de fektl erinin rekonstrüks iyonunda nonvaskülarize veya
vaskülarize kem ik transferleri kullanılm aktadır.
Nonvaskülarize kemik greftlerinin kısmen rezorbe
olması, istenilen estetik ve fonksiyonel sonuçlan
sağlayamaması vaskülarize kemik transferlerini ön plana
çıkarmıştır. Serbest vaskülarize fibular kemik greftini
1973 de Ueba 1974 de Ostrup2, 1975 de ise Taylor ve
ark ad aşları3, alt ekstrem ite açık k ırık ların d a
rekonstrüksiyon için kullanmışlardır. Chenve Yan 1985
de fibular osseokütanöz flep transferini bildirmişlerdir4.
B aşlangıçta
uzun
kem ik
defektl erinin
rekonstrüks iyonunda kullanılan fibular flep, 1989 da
H id alg o 'n u n 5 b ild irisin d en sonra m andibula
rekonstrüksiyonunda da yaygın olarak kullanılmaya
başlandı. Günümüzde vaskülarize fibular flep plastik
cerrahide kemik defektlerİnin rekonstrüksiyonunda
yaygın olarak kullanılmaktadır.
OLGU SUNUMU
8 yaşında bayan hasta, osteomyelit soması, sol
humerusun subtotal kaybı tanısı ile hastanemize kabul
edildi. Fizik muayene ve radyolojik değerlendirmede
hastanın sol omuz eklem yüzeyinin 1,5 cm altından
başlayıp, dirsek eklem yüzeyinin 3 cm proksİmaline
kadar olan bölgede kemik defekti vardı (Şekil la),
A njiografik değerlendirm ede brakİal arterin 1/3

Geliş Tarihî : 16.04.1997
Kabul Tarihi : 30.07.1998

Şekil 1a: Sol kolun preop. radyolojik görünümü
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Şekil 1b: Sol kolun angiografisi

proksimal bölümde tıkalı olduğu, radial, ulnar ve
interosseöz arterlerin gelişen kollateral akımla dolduğu
görüldü (Şekil lb). Hastanın humerus defektinin
rekonstrüksiyonu için serbest osseofasyakütanöz fıbuîa
transferi karan verildi.
OPERASYON
R ekonstrüksiyon için sağ fİbula serbest
osseofasyakütanöz flebinin kullanılması planlandı (Şekil
2a). Deri adası distal 1/3 ile orta 1/3 segmentin arasında
olacak şekilde hazırlandı. Diseksiyon sırasında fıbular
flebin deri adasına giden üç adet septokütanöz damar
izlendi. Fİbulada proksimal ve distal uçtan 4 cm bırakıldı,
distalde kalan segment tibiaya bir vida ile tesbit edildi
(Şekil 2b). Sol kolda ön yüzden yapılan insizyonla
humerusun kalan proksimal ve distal uçlarına ulaşıldı.
Fibular flep transfer edilerek kemik uçları humerusun
kalan proksimal ve distal uçlarının içine yerleştirilerek
kalın bir Kirschner teli ile tesbit edildi. Fibular arter
proksimalinden derin brakial arterin bir dalma uç - uca
anastomoz yapıldı, ven anastomozu sefalik vene katılan
bir dala uç - uca yapıldı.
Hastanın postoperatif dönemi kompîikasyonsuz
gelişti (Şekil 3 a,b). Hastanın Kirschner teli 3. ayda
çekildi. İki yıllık takibinde deri adasının sağlıklı olduğu
izlenirken çekilen grafılerinde greft ile alıcı alan arasında
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Şekil 3a: Sol kolun postop. 5.
günde radyolojik görünümü
b: Hastanın postop. 5. günde
görünümü

kem ik iyileşm esinin tam
olduğu, fibulanın kalınlaştığı
görüldü (Şekil 4 a,b).
TARTIŞMA
Olgumuz 8 yaşında bir kız
çocuğu olup, sol humerusun
to tale yakın kaybı vardı.
Vaskülarize kemik greftininüst
e k s t r e m i t e
rekonstrüksiyonunda kemik
greftinin yetersiz kaldığı 6 cm
den büyük kemik defektleri ile kanlanması kötü yaralarda
kullanılması önerilmektedir 6. Kemik grefti donör saha
alternatiflerinden radius, skapula ve iliak krest humerus
rekonstrüksiyonu için yetersiz kalır ve İstenilen
fonksiyonel sonuçlan sağlayamaz7. Humerus kaybının
eklem başlan seviyesinde kalması ve defektin uzunluğu,
hastamızı fıbula ile rekonstrülcsiyon için ideal aday
yapıyordu. Olgumuzda fibulanın tesbitinde medulladan
geçen kalın bir Kirschner teli kullanıldı. Vaskülerize
fibula daha çok kortikal kanlandığı için beslenme
olumsuz etkilenmedi.
Fibular flep donör alanında karşılaşılabiliııen

Şekil 4a: Hastanın postop. 2. yılda radyolojik değerlendirmesi
b: Hastanın postop. 2. yılda görünümü

infeksiyon, yarada açılma, parsiyel greft kaybı, ayak
bileğinde rahatsızlık hissi, bilekte eklem sertliği, bilekte
insitabilite, peroneal motor kaybı, duyu kaybı gibi
komplikasyonlars bizim olgumuzda gelişmedi.
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İki yıl sonunda çekilen grafitlerde fibulanm yeni
yerine uyum gösterdiği, kalınlaştığı, fibulanm proksimal
ve distalde humerusla birleştiği yerlerde kaynamanın
tamamlandığı ve stabilize olduğu görüldü. Kemik
iyileşm esinde yeniden yapılanm anın önemi
bilinmektedir, olgumuzda da transfer edilen kemik, yeni
yerinin şartlarına uyum göstererek kalınlaştı. Olgunun
yaşının genç olması ve transferin vaskülerize kemikle
olması alıcı bölgede geçirilmiş osteomyelite rağmen
mükemmel bir iyileşme ile sonuçlanmasını sağlamıştır.
Vaskülerize fibulanm serbest transferi, çeşitli kemik
defektlerinin rekonstrüksiyonunda kullanılmasının
yamsıra, humerus gibi uzun kemiklerin total gövde kaybı
gibi büyük d efektlerin rekonstrüksiyonunda da
vazgeçilmez bir seçenektir.
Dr Metin GÖRGÜ
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