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ÖZET
Günümüzde, geç-dönem yüz felcinin tedavisinde seçilecek
yöntem serbest nörovaskiiler kas transferidir. Ameliyat
genellikle, çapraz-yüz sinir grefti konulması ve nörovasküler
kasın aklarımı olarak iki seansta yapılır. Son yıllarda, uzun
bir motor sinire sahip bazı kasların tek-seanslı olarak transferi
tanıtılmış ve popülerliği giderek artmaktadır. Beş yıldan daha
uzun süreli geç-dönem yüz felçli iki hastada rektus femoris
kasının ve rektus abdominis kasınınyiize tek-seanslı transferini
uyguladık. Her İki hastada, ağız kenarının ilk hareketleri
ameliyattan yaklaşık 8 ay sonra başladı, istemli hareketler
belirgin olarak arttı ve 15. ayda kaslar yeterli kasılma gücüne
ulaştılar. Bugün için, felçli yüzün reanimasyonunda tek-seanslı
serbest kas transferi iyi bilinen iki-seansh teknikte bir ilerleme
olarak değerlendirilebilir; hangi yöntemin daha İyi olduğu
sorusu gelecekte her ikisinden elde edilen sonuçların
karşılaştırılması ile cevaplanabilir.
Anahtar Kelimeler: Yüz felci, Tedavi, Serbest kas transferi,
Tek-seanslı ameliyat

SUM M ARY
One-Stage Free neurovascular Muscle Transfer For The
Treatment O f Long-Standing Facial Paralysis.
Currently, free neurovascular muscle transfer is considered
as the pmcedure o f choice fo r the treatment o f long-standing
facialpalsy. The operation İs usually performed in two stages.
the cröss facial nerve grafting and the neurovascular muscle
transfer. For reanimation o f the paralyzed face, one-stage
transfer o f s om e muscles vvhich possess a long motor nerve
has been introduced recently and has been gainingpopularity. We treated two paiients with long-standingfacial palsy o f
more than 5 years, with one-stage transfer o f rectus femoris
muscle and rectus abdominis muscle. In both patients, the
first movements o f the ora! commissure started about 8 months
afier the operation, voluniary movements increased evidently,
and the muscles obtained satisfactoıy contractions producing improved symmetıy at rest and animation at 15!h month.
Today one-stage free muscle transfer fo r reanimation o f the
paralyzed face can be considered as an İmprovement in weliknown two-sîage technigue; the guestion o f vvhich procedure
is sup er tor may be answered in the future hy comparing the
results obtained with either o f ihem.
Key Words: Facial palsy, Facial paralysis, Treatment, Free
muscle transfer, One-stage operation

GİRİŞ
Geç dönem yüz felcinin sebep olduğu defonnitelerin
düzeltilmesi plastik cerrahinin en zor konularından
biridir. Düzeltm ede amaç yüz kasları tonusunun
sağlanarak istirahatte simetrik görünüm, istemli yüz
hareketleri ve istemsiz yüz ifadeleri sırasında mümkün
olduğunca simetrinin elde edilmesidir. Birçok yöntem
tedavide kullanılsada, bugün için, yüz kaslarının atrofıye
gittiği geç dönemdeki yüz felcinin tedavisinde, ağız
köşesinin hareketlendirilm esi ve gülme sırasında
sim etrinin sağlanabilm esi için seçilecek metod

serbest nörovasküler kas aktarımıdır.1 Hariİ2 1976’da,
yüz felci için ilk kez fonksiyonel kas transferini
yay mİ anıştır; iki hastada gracilis kası aktarılarak kas
siniri yüzde derin tenıporal sinir dallarına dikilmiş fakat
çiğneme sırasında aşırı hareketler ve doğal olmayan
hareketlerle sonuçlanmıştır. Daha sonra Harii3 ve
O ’Brien4 ilk seansta yüze çapraz-yüz sural sinir grefti
konulması ve ikinci seansta gracilis kas transferini içeren
iki-seanslı yöntem ile başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.
Günümüzde iki-seanslı yüz felci düzeltilmesinde sıklıkla
gracilis,5,6 pectoralis m inör,1,7 serratus anterior,8

Yazııım bir kısım (1. hasta) XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstriiktif Cerrahi Kongresinde, Antalya, 2-1 Eylül 1997, poster olarak sunulmuştur.
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tıansferi giderek popüler olmuştur,12-17 Bu yöntemde,
çapraz-ytiz sinir greftine ihtiyaç olmadan, kasın motor
siniri uzun alınır ve üst dudakta tünelden geçirilerek karşı
taraftaki sağlam fasyal sinirin bukkal dalma dikilir (Şekil
1). Kas kasılması bu ameliyattan 5-8 ay sonra elde
edilebilm ektedir ve sonuçları iki-seanslı yöntem
sonuçlarıyla karşılaştırılabilir derecededir.1217 Bu yazıda,
geç-dönem yüz felçli iki hastada rektus femoris ve rektus
abdominis kaslarının tek seansta yüze aktarımı ile alman
sonuçlar sunulmuştur.

Şekil 1: Tek-seanslı kas transferinin şematik çizimi. Motor sinir
(S) üst dudakta tünelden geçirilerek karşı tarafta fasyal sinirin
bukkal dalına (B) dikilir. Kasın vasküler pedikülü ile aynı taraf
fasyal damarlar (F) arasında anastomozîar yapılır.

latİssim us d o rsi9 ve rektus ab d o m in is10 kasları
kullanılmaktadır. Bu ameliyatlarda genellikle iyi sonuçlar
almsada, iki ameliyat gerekliliği ve son sonuca ulaşmak
için ilk ameliyattan sonra 18-24 ay süre gerekmesi
dezavantaj oluşturmaktadır.
Mayou11 yüz felcinde ekstensor digitorum brevis
kasının serbest flep olarak tek-seansh aktarımını 1981 ’de
yayınlamıştır, fakat bu kas ile alman sonuçlar yetersiz
kasılma gücü nedeniyle İyi olmamıştır. Total tedavi
süresini kısaltmak üzere, O’Brien ve Kumar 1991 ’de tek
seanslı gracilis transferini araştırmışlardır.12Son yıllarda
uzun bir motor sinire sahip bazı kasların tek seansta

Hasta sunumları
Hasta 1; 23 yaşındaki erkek hasta, yüzünün sol
tarafında 5 yıldır var olan Bell’s paralizisi nedeniyle
başvurdu. İstirahat halinde simetri iyi olmasına rağmen
güldüğü zaman belirgin asimetri ve sol yüz mimik
kaslarında hareketlerin yokluğu ortaya çıkıyordu ve sol
gözünü kap atamıyordu. (Resim 1 a,b,c)
Hastaya tek seansta rektus femoris nörovasküler kas
transferi planlandı. Ameliyatta önce, sol preauriküîer
insizyonla yanak flebi kaldırıldı. Sol mandibula altı
insizyonla fasyal damarlar bulunarak mikrovasküler
anastomozîar için hazırlandı. Sağ tarafta, yanakta
nazolabial sulkusa paralel olarak yapılan bir
insİzyondan,12 bukkal sinirin dallarından birisi sinir
stimülasyonu ile bulunarak sinir onarımı için hazırlandı.
Sol uyluk ön yüzüne yapılan insizyonla rektus femoris
kası ortaya kondu. Kasın üst 1/3 bölgesinde, arka-iç
tarafında nörovasküler pedikülün kasa giriş bölgesi
bulundu. Pedikül takip edilerek, kas lateral sirkümfleks
femoral arterin inen dalı üzerinde kaldırıldı. Kasın mo
tor siniri yukarıya doğru, inguinal kanalda, femoral sinir
içinden diseke edildi. Nörovasküler hilus bölgesindeki
12-13 cm uzunluğundaki tüm kas segmenti yaklaşık 15
cm uzunluğunda motor sinir içerecek şekilde alındı
(Resim 2), Kas yanağa transfer edilerek distaî kısmı 3
parçaya ayrıldı ve üstte nazolabial sulkus medialinde üst
dudağa, ortada ağız kenarına, altta ise alt dudak derisine
3-0 prolen dikişlerle dikildi. Damar anastomozları
yapıldıktan sonra, kasın proksimal kısmı yukarıda
zigoma periostu ve temporal fasyaya dikildi; kas
gerginliği her iki ağız köşesini dengede tutacak şekilde

Resim 1: 23 yaşındaki, sol taraf felçli hastanın rektus femoris kasının transferi öncesi ve sonrası görünümü. Sol üst göz kapağındaki
altının ağırlığı, şekli ve konulma bölgesi daha sonra revize edilmiştir. A: Ameliyat öncesi istirahat halinde. D: Ameliyat sonrası 15.
ayda istirahat halinde.
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Resim 1:23 yaşındaki, sol taraf felçli hastanın rektus femoris kasının transferi öncesi ve sonrası görünümü. Sol üst göz kapağındaki
altının ağırlığı, şekli ve konulma bölgesi daha sonra revize edilmiştir. B: Ameliyat öncesi hafif tebessüm sırasında. C: Ameliyat
öncesi maksimum koatraksiyon sırasında. E: Ameliyat sonrası gülme. F: Ameliyat sonrası maksimum kontraksiyon.

Resim 2; Ameliyat sırasında rektus femoris kasının, pedikülün
ayrılm asından ön ceki gö rün üm ü. Kas dam ar pe dikülü
bölgesinde -15 cm motor sinir(s) ile beraber tüm genişliğince
alınmıştır. Distplden bir kısmı alıcı sahada gerginlik ayarlanarak
çıkarılmıştır.

kasın yukarı çekilmesi ile ayarlandı ve yukarıda kasın
fazla gelen kısmı kesilerek çıkartıldı. Kasın siniri üst
dudaktaki tünelden geçirilerek bukkal sinir dalma 9-0
ethilon ile uç-uca dikildi. Sol üst göz kapağına 2 gr altın
ağırlık konuldu. Drenler konularak önce don ör saha ve
sonra yüzdeki insizyonlar kapatıldı. En son olarak, sol
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submandibular insizyon kapatıldı, kapatma işlemleri
süresince damar anastomozlarmm sorunsuz olarak
çalıştığı gözlendi. Gömülü olan bu flepte, ameliyat
sonrası flep dolaşım takibi yapılmadı. Ameliyat süresi 9
saat ve kas iskemi süresi 2 saatti.
Hastanın 6. aydaki kontrolünde hareket yoktu.
Sekizinci ayda nazolabial foldun oluşmasıyla beraber
yanalda ilk hareketlerin başladığı izlendi. Onbeşinci ayda
gülme sırasında simetri ve mimik hareketlerinin oluştuğu
izlendi (Resim 1 d,e,f). Ağız kenarının hareketiyle
hastanın solda üst dişleri görülebiliyordu,
Elektromyografide 3+motor ünite potansiyeli saptandı.
Donör bacakta fonksiyonel kısıtlama yoktu.
Hasta 2: 54 yaşındaki erkek hasta, 5 yıl önce akustik
nöroma çıkarılması sonrası sol total periferik yüz felci
gelişmiş. Dinlenme ve hareketler sırasında belirgin
asimetrisi mevcuttu (Resim 3 a,b,c). Hastada tek seansta
rektus abdominis kas flebi transferi planlandı.
Operasyonda, yüz bölgesi diğer hastada belirtilen
şekilde hazırlandıktan sonra, karında sağ tarafta, derin
inferior epigastrik damarların kasa girdiği bölgede iki
tendinöz bileşke arasındaki yaklaşık 9x6 cm. rektus
abdominis kas segmenti kaldırıldı, kasın medial 1/3 kısmı
yerinde bırakıldı. Kas lateralinde bu segmenti en fazla
kontrakte eden interkostal sinir direkt elektrik uyarısı
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Resim 3: 54 yaşındaki, sol taraf felçli hastanın rektus abdominis kasının transferi öncesi ve sonrası görünümü. A: Ameliyat öncesi
istirahat halinde. B: Ameliyat öncesi gülümseme. C: Ameliyat öncesi maksimum kontraksiyon. D: Ameliyat sonrası 15, ayda istirahat
halinde. E: Ameliyat sonrası gülümseme, F: Ameliyat sonrası maksimum kontraksiyon.

ile saptanarak, karın yan duvarında internal oblik ve
transvers abdominis kasları arasında yaklaşık olarak 15
cm uzunlukta alınacak şekilde takip edildi. Yüze getirilen
kasın distal kısmı üç slip şeklinde üst dudak, ağız kenarı
ve alt dudağa dikildi. Proksimal kısmı ise zigoma
periostu ve tem poral fasyaya dikildi. Damar
anastomozları fasyal damarlarla kas pedikül damarları
arasında, uç-uca yapıldı. Kas siniri üst dudakta tünelden
geçirilerek karşı taraf fasyal sinirin bukkal dalma dikildi.
Donör ve yüz bölgesi İnsizyonlarmın kapatılması
süresince damar anastomozlarının çalıştığı gözlendi.

Post-operatif dolaşım takibi yapılmadı, ve hasta bu
dönemde sorunsuz seyretti.
Ameliyattan 8 ay sonra yanakta kas hareketlerinin
başladığı izlendi. H astanın post-op 15, aydaki
kontrolünde istirahat halinde ağız köşesinin simetrik
olduğu, animasyon ile belirgin olarak kontrakte olduğu
ve simetriyi sağladığı görüldü (Şekil 3 d,e,f). Karın
duvarında herniasyon ve fonksiyonel kısıtlama yoktu.
TARTIŞMA
Yüz felci tedavisinde dinamik, nörovasküler kas
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transferi karşı taraf fasyal sinirden inervasyonu sağladığı
için lokal kasların transferine göre daha doğal görüntü
ve animasyon sağlar. Uygun kasın seçiminde kas
m orfom etrisi (uzunluk, genişlik, ve kalınlık) ve
fonksiyonu (kasılma gücü) yanısıra sinir ve damar
pedikülü uzunluğu ve güvenilirliği göz önünde
bulundurulur. Çapraz-yüz sinir grefti ile kombine olarak
gracilis, latissimus dorsi, serratus antenor, pektoralis
m inör, ve rektus abdom inis kasları ikİ-seanslı
ameliyatlarda başarılı sonuçlar vermektedir.1'7 Yine de,
henüz en uygun donör kasın seçimi ve alınması gereken
kasın volümü hakkında fikir birliği oluşmamıştır. Kas
seçiminde ana faktör genellikle cerrahın kişisel tercihine
kalmaktadır. Aynı klinikte yapılan değişik transferlerin
sonuçlarının karşılaştırıldığı yayınlar çok azdır; Terzis'
iki-seanslı yapılan operasyonlarda, 34 adet pektoralis
minör ve 63 adet gracilis kaslarının transferinde son
sonuç açısından fark olmadığını bulmuştur. Hastaların
% 94’ünde ameliyat öncesine göre görünümde belirgin
düzelme ve hastaların % 80’inde orta ve iyi derecede
olarak değerlendirilen bir sonuç elde edilmiştir. Terzis
daha genç ve bayan hastalarda daha iyi sonuç alındığını,
son sonucun kasın intraoperatif iskemi süresinden
etkilenmediğini, ve ikinci seanstan ortalama 21.6 hafta
sonra kas hareketlerinin başladığını belirtmiştir.
İki-seanslı kas transferi yüz felci düzeltilmesinde çok
önemli bir aşama ve halihazırda esas tedavi yöntemi
olsada,1,12'15 özellikle, sonucunun alınmasının genellikle
ilk ameliyattan en az 2 yıl sonra olması ana dezavantajı
oluşturmaktadır. Ayrıca, sural sinir grefti alınmasının
bacaktaki morbiditesi ve iki ameliyatın hasta için artan
stress ve maliyeti diğer dezavantajları oluşturur. Yaş
serbest kas transferi için tek başına bir engel
oluşturmadığı halde, yaşlı hastalar sonucun geç alınması
nedeniyle bu ameliyatı kabul etm eyebilirler.12 Bu
kısıtlamalardan kurtulmak için motor sinirin uzun
alınarak karşı tarafta fasyal sinir dalma dikildiği tekseanslı kas transferleri tanımlanmıştır. Bu yöntem aslında
ilk kez O ’Brien tarafından 19805de denenmiş fakat
muhtemelen kasın devaskülarizasyonuna bağlı olarak
sonuç alınamamıştır.12 Mayou11 extensor digitorum
brevis kasının tek seansta aktarımı ile bazı vakalarda
kasılma cevabı elde etsede, bu kasın yetersiz kasılma
gücü nedeniyle sonuçları genel olarak başarısız
bulunmuştur ve daha sonra kullanımı terkedilmiştir,12' 14
Koshima rektus femoris kasının13 ve daha sonra rektus
abdominis kasının14, Kumar gracilis kasının12, Hua abductor hallucis kasının15 tek seansta transferi ile başarılı
sonuçlar yayınlamışlardır; fakat, bu yayınlarda hasta
sayıları genel olarak az ve sonuçlanıl objektif olarak
değerlendirmesi yeterli bulunmamıştır.16 Tek-seanslı kas
transferleri için ilk geniş hasta serisi 1998’de Hani16
tarafından yayınlanmıştır; 24 hastada latissimus dorsi
kasının transferi yapılarak 21 hastada iyi veya çok iyi
olarak nitelenen sonuç alınmıştır. W ei!7 1999’da
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yayınladığı, segm ental latissim us dorsi transferi
uyguladığı 86 hastanın 80 tanesinde, sonuçlar için klinik
derecelendirme yapmadan yeterli sonuç aldığını rapor
etmiştir. Bu iki yayındaki % 87’mn üzerindeki başarı
oranları yüz felcinin serbest kas tran sferi ile
düzeltilmesinde, iki-seanslı ameliyatları da içerecek
şekilde, en yüksek başarı oranlarının verildiği yayınlardır.
Sonuçlar iki-seanslı am eliyat sonuçlarıy la
karşılaştırılabilir oranda başarılı iken bu sonuç belirgin
olarak daha kısa sürede alınmıştır.16’17
Tek-seanslı kas transferinde kasın motor sinirinin
revaskülarize edilen kastan gelen ters kan akımıyla
beslenerek, vaskülarize sinir grefti transferinde olduğu
gibi davranarak daha hızlı rejenere olduğu, bu nedenle
kasın deııervasyon atrofisinden korunduğu düşünülür.13'
16 Ayrıca rejenere olan aksonların tek bir sinir hattını
geçmeleri ve hedefte denerve bir kasın bulunmasının
yapacağı trofık etki nedeniyle bu sinir içinden olan akson
rejenerasyonunun hızlı ve daha fazla olması beklenir.
Tek-seanslı transferlerde, kas reinervasyonunun ilk
bulguları ortalama 5-7 ay sonra başlamakta ve 2. yılın
sonuna kadar giderek artm aktadır, iki-seanslı
ameliyatlara göre son sonucun elde edilme süresi
belirgin olarak kısalmaktadır.I3'16
K oshim a13 rektus femoris kasının tek-seanslı
transferi 1994’de yayınlam ıştır. O bjektif bir
değerlendirme kriteri kullanılm adan 7 hastanın 5
tanesinde iyi veya çok iyi olarak değerlendirilen sonuç
alınmıştır. Ameliyat sonrasında ilk yüz hareketleri 5-12
ay sonra başlayarak, iki yıla kadar bu hareketlerin arttığı
gözlenmiştir. Koshima bu kasın avantajlarım sabit, uzun
ve diseksiyonu kolay bir sinir içermesi, alıcı ve verici
sahada iki ekibin eşzamanlı çalışabilmesi, ve yeterli
kontraksiyon gücünü sağlayabilmesi olarak belirtmiştir.
Kas segmental olarak alınarak yanakta aşırı kitle
oluşturması önlenebilir, fakat bu durumda orijin ve
insersiyoda sağlam tendinöz yapının olmayışı kasın
yanakta sağlam dikişlerle zigoma ve ağız kenarına
dikelebilmesini engeller. Koshima daha sonra rektus
femorisin kas liflerinin kas içinde oblik seyreden,
“bipennate” yapıda bir kas olması nedeniyle kasın
kitlesinin azaltılması için inceltilerek alınmasının
kontraksiyon gücünü azaltabileceğini belirterek rektus
abdominisinin tek-seanslı transferini denemiştir.14 Bu
kasın paralel lif yapısı nedeniyle segmental alınması daha
kolaydır ve Koshima rektus abdominisi kullandığı 2
hastada yeterli kas kasılma gücü elde etmiştir. Rektus
abdominisin diğer avantajları ince yapısı nedeniyle kitle
oluşturmaması, iki ekibin eşzamanlı çalışabilmesi,
tendinöz bağlantıları nedeniyle ağız kenarı ve zigomaya
sağlam olarak dikilebilmesi, ve uzun sinir yanısıra uzun
ve güvenilir damar pedikülü içermesidir.14 Bu kasın
dezavantajı ise sinir diseksiyonunun diğerlerine göre
daha komplike olması ve karın duvarında zayıflığa neden
olarak hemi riskinin olmasıdır. Tek seansta kullanılan
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diğer kaslardan abductor hallucisin yeterli kontraksiyon
gücünü oluşturabilmesi şüphelidir14, gracilisin ise karşı
tarafa rahat yetişebilecek yeterli uzunlukta bir motor sinir
ile beraber alınması son derece güçtür.14'1'’ Latissimus
dorsinin tek-seanslı aktarımı ile alınan sonuçlar çok
cesaret vericidir,16’17fakat bu kasın kitle yapmaması için
mutlaka bölünerek alınması gereklidir ve kas içindeki
sinir ve vasküler dallanmanın değişebilirliği17 kasın
inceltilmesİnde veya segmental alınmasında tecrübe
gerektirir.1" Ameliyat sırasında hastanın yan yatması veya
pozisyon değiştirilm esi gerekliliği bir diğer
dezavantajıdır.
Bizim geç dönem yüz felcine tedavi yaklaşımımız
genel olarak ik i-seanslı gracilis tra n sfe rid ir.19
Koshima’nm relctus femoris ile başarılı sonuç veren
yayınından sonra13, özellikle ilk ameliyattan sonra takip
güçlüğü olan ve ameliyat sonucunun alınması için uzun
süre beklemeyi kabul etmeyen hastalarda tek-seanslı
ameliyatın uygulanabileceğini düşündük. Her iki hasta
bize şehir dışından başvurmuş ve ameliyatları 1995 ve
1996 yıllarında yapılm ıştır. Biz ilk hastamızdaki
uygulamamızda tek-seanslı transfer için rektus femoris
kasını seçtik, kası spîit etmeden aldığımız için erken
dönemde yanakta aşırı kitle oluştu; fakat bu kitle kasın
atrofısi İle revizyona gerek kalmadan küçüldü ve son
sonuçta simetri sağlandı. Daha ince ve segmental
alınabilir bir kas arayışı ile, ikinci hastamızda rektus
abdominisin tek-seanslı transferi henüz yayınlanmamış
olm asına rağm en klinik uygulam aları olduğunu
bildiğimiz için20 bu kası tercih ettik. Her iki kas ile
yayınlanan sonuçlara benzer şekilde, 8 ay sonra ilk
kasılma cevabı ve 15. ayın sonunda yeterli kasılma gücü
elde edildi. Yüz felcinin fonksiyonel kas transferi ile
düzeltilm esi sonrası, sonucun o b jek tif olarak
değerlendirilmesi için, bazıları son derece karmaşık olan,
fotoğraf, video, veya anket ile değerlendirilen klinik
derecelendirme sistemleri ve elektrofizyolojik analizlere
veya histolojiye dayanan kas kasılması çalışmaları
kullanılmaktadır.1 Bu değerlendirme yöntemlerinin
çeşitliliği değişik yöntemlerin sonuçlarının birbiriyle
objektif olarak karşılaştırılabilm esinin önündeki
engellerden biridir. Biz her iki hastamızda istirahat
halinde simetri ve yeterli yüz tonusunu, tam olarak
senkronize olmasa da yüz hareketlerinde yeterli aktif kas
kasılmalarını elde ettik; bu sonuç Harii’nin161-en kötü,
5- mükemmel sonuç olan değerlendirme kriterlerinde 4.
derece- iyi olarak değerlendirilebilecek bir sonuçtur.
Sonuçları daha iyi demekten bizi alıkoyan faktör gülme
sırasında kasın ağız köşesini sadece tek yöne, yukarıya
doğru çekmesiyle ağız kenarının aşağı hareketinin
olmamasıdır. Bu eksiklik aslında yüz felcinde tüm kas
transferi ameliyatlarının doğal bir sonucudur. Ueda21
bunu engellemek için çapraz-yüz sinir grefti konulması
sonrası ikinci seansta aynı anda iki tane serbest kas
transferini, latissimus dorsinin yukarı çekiş ve serratus

anterİorun aşağı çekiş için kullanımını denemiştir. Bu
yöntem yüz felci tedavisinde mükemmele ulaşmak
yönündeki çabaların bir basamak ilerisi olabilir.
Geç-dönem yüz felcinde tek-seanslı transferde
kullandığımız iki kasın reinervasyon süresini hemen
hemen aynı ve sonucunu benzer bulduk; fakat,
Koshima’nm 14 da belirttiği gibi rektus abdominisin
paralel lif yapısı, daha düz ve ince olması, uzun damar
pedİkiilü olması, segmental aliminin kolay olması, ve
tendinöz in sersiy o ları ile daha sağlam dikişler
konulabilmesi nedenleriyle rektus femorise göre daha
avantajlı olduğunu gördük. Hasta sayısının yetersiz
olması ve latissimus dorsi ile ilgili tecrübemizin
olmaması ileri çıkarımlar yapmaktan alıkoymaktadır,
fakat bugün için daha ideal kas bulunmadıkça, yüz
felcinin tek-seanslı kas transferi ile düzeltilmesinde
rektus abdominis ve latissimus dorsi ilk düşünülmesi
gereken kaslardır. İki-seanslı aktarımda kullanılan ser
ratus anterior kası uzun torasik sinir ile beraber tek
seansta transfer edilebilir, henüz bu kasın tek-seanslı
kullanımı rapor edilmemiştir.
Yüz felcinde tek seansta kas transferi bugün için
“teknikte bir İlerleme” olarak değerlendirilmektedir,12’15’16
Operasyon için tek kriter uygun hasta seçimi veya
hastanın tercihi olabilir. En iyi sonucu veren ideal kas
ve teknik değişik yöntemlerle elde edilen sonuçların
objektif kriterler ile retrospektif olarak karşılaştırılma
sıyla elde edilecektir.
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