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ÖZET
Dokuz Eylül Üniversitesi Plastik ve Rekonstıüktif Cerrahi
K liniğİ'nde 1993-1997 yılları arasında, 77 serbest flep
uygulanan 72 hastanın geriye dönük veri analizi yapıldı. Her
bir hasta için yaş, cinsiyet, tam, lezyon boyutları, uygulanan
serbest fle p tipi, defekt lokalİzasyonu, operasyon süresi,
anastomoz tipi, hastanede kalış süresi, komplikasyonlar
incelendi ve bunlarla ilişkili olarak başarı oranı sorgulandı.
Defekt lokalİzasyonu baş-boyun (%36,4), govde-üst ekstremite
(%32,5) ve alt ekstremde (%31,1) olarak incelendi. Hastaların
22 sine radial önkol (%28,6), 2 1 ‘ine iliak osteoınyokutan
(%27,2), 13 ’iine latissimusdorsi (%16,9), 5 ’ine TRAM(%>6,5),
3 ‘iine groin (%3,9), 3 'üne dorsalis pedis (%3,9), 3 ‘üne
paraskapüler (%3,9) 3 üne gracilis (%3,9), 2 'sine lateral kol
(%2,6), 2 ‘s ine de temporal fasya (%2, 6), serbest flep ile
rekonsirüksiyon uygulanm ıştır. P rim er sü tü r tekniği
kullanılarak yapılan 186 anastomozun 56 tanesinde (%30,10)
uç-yan tekniği uygulanırken geri kalan 130 anastomozda
(%69,90) uç-uca tekniği uygulandı. Olguların 5 'inde ven
greftine gerek duyuldu. Postoperatifflep monitorizasyonu İçin
klinik gözlem, kapüler dolma testi, doppler ultrasonografı ve
flep yüzeyi ısı ölçümünden yararlanıldı.
Uygıdanan 77 serbest flepteki başarı oram %90,9 olarak
saptandı. Fleplerden 11 ’İ (%14,28) için postoperatif tromboz
nedeniyle reeksplorasyon gerekti. Reelcsplore edilen 11 flebİn
4 ‘ünde (%5,19), reelcsplorasyon sonrası herhangi bir prob
lem görülmedi. Diğer 7 (%9,09) flepte ise lam flep kaybı
görüldü. In tra o p e r a tif olarak trom boz saptanan ve
anastomozun yeniden yapılması veya revizyonunu gerektiren
5 (%6,49) serbest flep olgusunun 3 ünde (%60) postoperatif
dönemde de reeksplorasyon gerekti. Bu olguların 4 ünde
posttravmatik damar hastalığı, 1 !inde de alerjik vaskülit
öyküsü bulunuyordu ve bunların hepsinin defekt lokalİzasyonu
alt ekstremde idi. Postoperatif dönemde heparin kullanılan
hastaların hiçbirinde flep kaybı görülmemekle beraber hep
arin kullanılmayanlarla aralarında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark saptanmadı. Serbest flep uygulanan hastaların
ortalama hastanede kalış süreleri 23,68 ± 9.13 gün olarak
saptandı.
Uygulanan serbest flep sayısı ilk 2 yılda 21 (%27,27), total
flep kaybı sayısı 3 (%14,28) iken bu sayılar, ikinci 2 yıl için
sırasıyla 56 (%72,72) ve 4 (%7,14) idi. M ikrovasküler
cerrahideki başarı oranının ikinci 2 yılda ilk 2 yıla göre
anlamlı ölçüde arttığı görülmektedir. Bu başarıda ekipman
ka litesinin yü k se lm esi yanında cerrahi becerinin de
geliştirilmesinin etkisi göz ardı edilmemelidir. Bu doğrultuda
am acım ız hem m ikrocerrahi alanındaki başarı ve
başarısızlıklarımızı görm ek hem de ileriye dönük olarak
almamız gereken önlemleri ortaya koymaktır.
Anahtar Sözcükler: Mikrocerrahi, serbest jlep
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SVM M ARY
Factors in the success of microvascular tissııe transfer.
A data analysis was accomplished fo r 77 freeflaps in 72 patients, which have beenperformed through 1993-1997 in the
Department o f Plastic and Reconstructive Surgery o f Dokuz
Eylül University. Age, gender, diagnosis, localization and dimension o f the lesion, free fla p type, operation time, types o f
anastomosis, hospiial stay, and complicatİons have beenquestioned. Defect localizations included head and neck (36,4%),
trunk and upper extremily (32,5%), and lower extremity
(31,1 %). Donor sites were as follovvs: radialforearm (28,6%).
iliac osteomyocutaneous (27,2%), latissimus dorsi (16,9%),
TRAM (6,5% ), groin (3,9% ), d o rsa lis ped is (3,9%),
parascapular (3,9%) gracilis (3,9%), lateral arm (2,6%), and
temporal fascia (2,6%). Microvascular anastomoses were
performed by interrupted suturing technique using eiiher 10/
0 propylene or ethilon. O f 186 anastomoses 69,90 percent
were end-to-end whereas the rest (30,10%) were end-to-slde.
In 5 cases vein grafts w ere needed. Postoperative flap
monitorization included clinicalobseı~vation, capillary reflovv
test, Doppler ultrasonography, and surface temperature recording.
The overall success rate in 77 free fla p transfers was 90,9
percent. Because o f thrombosls, postoperative reexplorations
were needed for 11 cases (14,28%). Four o f the reexplored
flaps were salvaged while the other 7jlaps (9,09%) failed. In
5 cases, intraoperative thrombosis was noticed and revision
o f anastomosis or re-anastomosis was performed. O f these 3
cases (60%) postoperative reesploration was also needed. The
etiology o f these 5 cases was posttraumatic vessel disease (4
cases) and radiodermatitis (1 case). These defects were localed in lomer extremity.
Noflapfailure occurred in patients when heparin was started
postoperalively. However, there \vas no sîgniflcance between
patients who w ere given heparin andwho were not. The mean
hospital stay was 23,68 ± 9,13 day. In relation with these
criteria, the rate o f success has increased at the second 2 years
compared to the fırst 2 years. Our goal is to analyze our suc
cess rate in free flap surgery and fin d out the precautions to
be considered.
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GİRİŞ
Jacobson ve S u are z’in 1960 yılında dam ar
anastomozunda operasyon mikroskobunu kullanmaya
başlaması ile rekonstrüktif cerrahide mikrovasküler
cerrahi adı altında yeni bir sayfa açılmış oldu1. Sonraki
3 8 yıl içinde bu alanda çok hızlı gelişmeler gerçekleşti2.
O zamana kadar flep pedikülünün izin verdiği ölçüde
lokal Heplerle rekonstrüktif operasyonlar yapılıyorken
mikrocerrahinin uygulamaya konması ile konvansiyonel
Heplerin getirdiği sınırlılık kavramı ortadan kalkmış
oldu3. Günümüzde mikrocerrahi, birçok klinikte oldukça
yaygın olarak kullanılır duruma geldi. Mikrovasküler
cerrahların yetenek ve deneyimlerinin artmasının, serbest
flep başarı o ran larının son yıllarda giderek
yükselmesinde büyük payı vardır. Bununla birlikte, halen
serbest flep b aşarısızlığ ı ile karşılaşılm akta ve
başarısızlığa yol açan etkenlerin ortadan kaldırılmasında
herkes tarafından kabul edilen belli bir yaklaşım da
yoktur.
Bu çalışmada kliniğimizde 1993 - 1997 yılları
arasında 77 serbest flep uygulanan 72 hastanın klinik
analizi irdelenmektedir. Amacımız hem mikrocerrahi
alanındaki başarısızlık nedenlerimizi görmek hem de
ileriye dönük olarak almamız gereken önlemleri ortaya
koymakta-.
GEREÇ VE YÖNTEM
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’ne 1993 - 1997 yıllan
arasında, 34 yanık, 25 tümör, 13 travma hastası, toplam
72 hasta değerlendirildi. Bu gruba replantasyon olguları
dahil edilmedi. Hastalardaprimer onarım, greftleme veya
diğer konvansiyonel yöntemlerle defektlerin kapatılması
mümkün olmadığı için serbest flep ile rekonstrüksiyon
uygulandı.
Serbest flep uygulanan toplam 72 hastanın dosyaları
ve arşiv kayıtlan retrospektif olarak incelendi. Her hasta
için yaş, cinsiyet, tanı, lezyon yeri, lezyon boyutları,
uygulanan serbest flep tipi, operasyon süresi, anastomoz
tipi, hastanede kalış süresi, komplikasyonlar ve başarı
oranı sorgulandı.
Hastalann tamları; yanık, tümör ve posttravmatik
defekt olm ak üzere 3 grupta incelendi. Lezyon
lokalizasyonları ise baş-boyun, gövde-üst ekstremite ve
alt ekstremite olarak gruplandmkh. Radial öııkol, iliak
osteomyokutan, latissimus dorsi, TRAM, lateral kol,
groin, dorsalis pedis, gracilis, tem poral fasya ve
paraskapüler serbest flep ile birlikte toplam 10 farklı
serbest flep ile rekonstrüksiyon uygulandı. Operasyon
süresi olarak cerrahinin başlangıcından hastanın anestezi
ekibine teslim edilinceye dek geçen süre hesaplandı. Uç
ucuya da uç-yan anastomoz tiplerinin olgulara ve defekt
lokalizasyonlaıına göre dağılımları ve bu doğrultuda
anastomoz tiplerine göre serbest Heplerdeki başarı
oranlan belirlendi. Hastanede kalış süresi gün olarak ve
en kısa, en uzun, ortalama değerler olarak hesaplandı.
Minör komplikasyonlar (enfeksiyon, parsiyel epidermal

kayıp, don ör alana ait problemler), totaî flep kaybı ve
hiçbir komplikasyon görülmeyen hastalar ayrı gruplar
altında incelendi. Komplikasyonlar doğrultusunda da
tam iyileşme ve istenen sonucun elde edilmesine göre
başan oranı hesaplandı.
OLGU SUNUMLARI
O lg u l Otuz altı yaşında bayan hasta, sakrokoksigeal
bölgesindeki yanık zemininde gehşen yara ile kliniğimize
başvurdu. Alman insizyonel biyopsi sonucunun iyi
diferansiye skuamöz hücreli karsinom (SCC) gelen
olgunun lokal muayenesinde, sakrokoksigeal bölgede
20x16 cm. boyutlarında, ülserasyon gösteren, üzerinde
nekrotik doloılar içeren lezyon mevcuttu (Şekil la).
H astanın pelvis MRT’nda sakrokoksigeal bölge
posteriorda 6x7 cm.lik bir alanda kavemöz, subkutan
bölgeyi içeren, yaklaşık 1.5 cm. kalınlıkta lezyon
saptandı. Lezyonun koksiks 1 ve 2. segmentte ciltaltı
yağ dokuyu infiltre ederek kemiğe dek devamlılık
gösterdiği belirlendi. Kemik sintigrafısinde herhangi bir
patolojik bulguya rastlanmadı. Hastaya tümör eksizyonu,
torakodorsal arter bazlı sol latissimus dorsİ myokutan
serbest flep (alıcı arter/ven : Superior gluteal arter/ven)
ile defekt onarımı operasyonu uygulandı (Şekil lb).

Şekil 1A: Sakrokoksigeal bölgede skuamöz hücreli karsinom:
Preoperatif görünüm. B: Latissimus dorsi myokutan flep ile
rekonstrüksiyon sonrası görünüm.

167

MİKROVASKÜLER CERRAHİDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Operasyonda uç uca anastomoz tekniği kullanıldı.
Postoperatif dönemde komplikasyon izlenmeyen ve
p o sto p eratif 20. günde sütürleri alınan olgunun
operasyon materyaline ait patoloji sonucu iyi diferansiye
skuamöz hücreli karsinom ve cerrahi sınırlar negatif
olarak gelmesi üzerine kontrole çağırılarak taburcu
edildi. Hastanın yıllık kontrolünde herhangi bir prob
lem izlenmedi.
Olgu 2 On dokuz yaşında erkek hasta, ateşli silah
yaralanmasına bağlı sağ el 1, parmak ampütasyonu

nedeniyle kliniğimize başvurdu (Şekil 2a).
Parmak rekonstrüksiyonu için sağ ayak 2. parmağın
transferi planlandı. Hastaya sağ aks iller blok ve epi du
ral anestezi altında sağ ayak 2. parmağın, sağ el
başparmağına transferi (toe-to-thumb transfer) uygulandı
(Şekil 2b). Digital arter ile radial arterin dalı arasında
ve 2 adet digital ven ile dorsal venler arasında damar
anastomozu yapıldı. İki adet dorsal digital sinir ile ra
dial sinirin dorsal dalları arasında koaptasyon
uygulandıktan sonra ekstensör/fleksör digitorum longus
ile ekstensör/fleksör pollicis longus tendonları Bunnel
tekniği ile sütüre edildi. Damar anastomozları uç-uca
tekniği ile yapıldı. Proksimal falanks ile ampütasyon
güdüğündeki kemik dokuya çelik tel ile rijit fıksasyon
uygulandı. Postoperatif 3. haftada sütürleri alınan hasta
fizik tedavi programına alındı (Şekil 2c). Postoperatif
1. yıl kontrolünde, hastanın, transfer edilen parmağı ile
oppozisyon, kavrama ve pulpadan pulpaya dokunma
hareketlerini yapabildiği gözlemlendi.
Olgu 3 M andibulanm sağ tarafın d a k itle
yakınmasıyla bölümümüze başvurun 13 yaşındaki erkek
hastanın çekilen direkt grafisinin (Şekil 3a) kemik
kökenli kitle olarak değerlendirilmesi üzerine hastaya
genel anestezi altında sağ hem im andibuîektom i
operasyonu uygulandı.

Şekil 2A: Sağ el 1. parmak ampütasyonu: Preoperatif görünüm.
B: Sağ ayak 2. parmağının transfere hazırlanmış şekli. C: Teo-

Şekil 3A: Preoperatif mandibula bilgisayarlı tomografisi B:

to-thumb transfer sonrası postoperatif görünüm.
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Postoperatif Ortho-pantomografik mandibula grafisi.
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H astanın sosyal güvencesinin olm am ası ve
sosyoekonomik düzeyinin yetersizliği nedeniyle daha
düşük maliyete sahip olması açısından aynı seansta
Kirschner teli ile geçici mandibula rekonstrüksiyonu
uygulandı. Postoperatif 6 hafta süreyle radyoterapi
uygulanan hastaya 12. ayda derin sirkumfleks iliak arter
bazlı crista diaca osseöz serbest flep (alıcı arter/ven:
Superior tiroidal arter/ven) ile m andibula
rekonstrüksiyonu operasyonu uygulandı (Şekil 3b).
Operasyonda uç uca anastomoz tekniği kullanıldı.
Sonrasında herhangi bir kompl ikasyon izlenmeyen hasta
kontrole çağırılarak tabureu edildi. Postoperatif 1. yılda,
sağ hemimandibula’ya diş protezi yapıldıktan sonra
operasyon insizyon skarma yönelik skar revizyonu
uygulandı. Hastanın mandibula konturunda asimetri
bulunm adığı, oklüzyonunun normal olduğu, oral
inkontinans bulunmadığı ve mastikasyonla ilgili herhangi
bir yakınmasının olmadığı görüldü.
BULGULAR
M ikrovasküler cerrahi, beraberinde getirdiği
avantajları sayesinde birçok klinikte tercih edilmeye
başlanmış bir yöntemdir. Son yıllarda artan başarı,
m ikro cerrahi y ö ntem leriyle doku transferi
endikasyonlarının da hızla artmasına neden olmuştur.
K liniğim izde 1993-1997 yılları arasında
rekonstrüktif amaçlı 77 serbest flep uygulanmış 72
hastanın veri analizi şu şekildedir: Hastaların yaş
ortalaması 31.04 ± 16.98 olup erkek/kadın oranı 1,22Jdir.
Hastaların 22’sine radial önkol (%28,6), 21’ine iliak
osteom yokutan (% 27,2), 13’üne latissim us dorsi
(%16,9), 5 rine TRAM (%6,5), 3 ’üne groin (%3,9), 3 ’üne
dorsalispedis (%3,9), 3 ’üneparaskapüler (%3,9) 3 ’üne
gracilis (%3,9), 2 ’sine lateral kol (%2,6), 2 ’sine de temporal fasya (%2,6), serbest flep ile rekonstrüksiyon
uygulanmıştır. Hastaların defekt lokalizasyonları ve
serbest flep donor alanlarının dağılımı Tablo l ‘de
gösterilmiştir.
Tablo 1: Defekt lokalizasyonları ile serbest flep donör alanları

Flep Donör Alanı

Radial önkol
İliak osteomyokutan
Latissimus dorsi
TRAM
Groin
Dorsalis pedis
Paraskapüler
Gracilis
Lateral kol
Temporal fasya
Toplam

Defekt

Lokalizasyonu

Gövde
Üst ekstremite

Alt
ekstremite

12

8

2

21
3
0
0
0

0
6
3

0

1
2
1
2
2

2

Baş
Boyun

2

0
0
2
40 (%52)

4

2
1

0
1

0

o

0
25 (%32)

12

(%

16)

Lezyonların ortalama boyutu 69.23 cm2, olup en
küçük lezyon 6 cm2 iken lezy onların en büyüğü 320 cm2
idi. Ortalama operasyon süresi 7 saat (± 2.48) olarak
saptanırken en kısa operasyon 4 saat, en uzun operasyon
ise 16 saat sürdü. Hastanede kalış süresi ortalama 23.68
±9.13 gün olarak saptanmıştır.
Serbest flep uygulanan hastalarda görülen
komplikasyonların dağılımı ise şu şekilde olmuştur: 11
(% 14,28) serbest flep için reeksplorasyon, 14 (% 18,18)
hastada lokalize enfeksiyon, 11 (%14,28) hastada donör
alana ait problem ler, 7 (% 9,09) hastada geçici
fonksiyonel bozukluk (geçici fasiyal sinir fonksiyonu
kaybı, geçici hareket kısıtlılığı gibi), 6 (%7,79) hastada
parsiyel flep nekrozu, 5 (% 6,49) hastada venöz
konjesyon, 2 (%2,59) hastada yiizeyel epideımalnekroz,
ve 7 (%9,09) hastada total flep kaybıdır. Yetmiş yedi
serbest flep uygulamasının 45’inde (%58,44) ise hiçbir
komplikasyon görülmemiştir.
Postoperatif flep m onitorizasyonu için klinik
gözlem, kapiller dolma testi, doppler ultrasonografı ve
flep yüzeyi ısı ölçüm ünden yararlanıldı. Parmak
rekonstrüksiyonu uygulanan hastada ise monıtorizasyon
için puise oksimetreden yararlanıldı. Perfüzyonun
bozulduğu saptanan Heplerden 11 tanesi (% 14,28) için
reeksplorasyon uygulandı. Reeksplore edilen 11 flebin
4 ’ünde (%5,19), reeksplorasyon sonrası herhangi bir
problem olmaksızın sorunsuz iyileşme görüldü. Diğer 7
(%9,09) flepte ise tam flep kaybı izlendi. İntraoperatif
olarak tromboz saptanan ve anastomozun yeniden
yapılması veya revizyonunu gerektiren 5 (%6,49) serbest
flep olgusunun 3 ’ünde (%60) postoperatif dönemde de
reeksplorasyon gerekti. B u olguların 4 ’ünde
posttravmatik damar hastalığı, 1’inde de alerjik vaskülit
öyküsü bulunuyordu ve bunların hepsinin defekt
lokalizasyonu alt ekstrem ite idi. Bu gruptaki
posttravmatik damar hastalığı olan 4 hastanın 3’üne ven
grefti uygulanmıştı.
Mikrocerrahi al arımdaki klinik başarı oranını daha
iyi irdeleyebilmek için çalışmamn kapsadığı 4 yıllık süre,
2 y ıllık 2 bölüm e ayrıldığında
komplikasyon açısından ortaya çıkan
sonuçlar şu şekildedir: İlk 2 yıllık
dilimde 21 serbest flep uygulanmışken
Toplam
ikinci 2 yıllık dilimdeki serbest flep
sayısı 56’dır. Serbest flep sayısındaki
22 (%28,6)
artış oranı %266’dır. Birinci dilimdeki
21 (%27,2)
total flep kaybı sayısı 4 (%19,04) iken
13 (% 16,9)
ikinci dilim de bu sayı 3 (% 5,35),
5 (%6,5)
toplamda 7 (%9,09)’dir. Öte yandan ilk
3 (%3,9)
3 (%3,9)
2 yılda uygulanan serbest fleplerin
3 (%3,9)
l l ’inde
h içb ir
kom plikasyon
3 (%3,9)
izlenmezken
(%52,38),
ikinci 2 yılda
2 ( % 2 , 6)
hiçbir komplikasyon izlenmeyen olgu
2 (% 2 ,6)
77
sayısı 34 (% 60,71), toplam da 45
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(%58,44)’tir. Enfeksiyon, revizyon cerrahisi gerektiren
durumlar veya parsiyel nekroz gibi komplikasyonların
tam düzelm e ile sonuçlandığı göz önünde
bulundurulduğunda, 77 hastadan 70’inde başarıya
u laşılm ış olup toplam başarı oranı % 90,9’dur.
K o m p likasyonlara ilişkin değerler, Tablo 2 ’de
gösterilmiştir.
Kliniğimizde 77 serbest flep olgusundan 7’sinde
total flep kaybı görülmüştür. Bu 7 olgunun 4 ’ünde
posttravmatik damar hastalığı (3 ’ünde elektrik yanığı,
1’inde künt travma öyküsü), 2 ’sinde alerjik vaskülit ve
20 yıldan daha uzun süreli sigara kullanımı öyküsü ve
1’inde de diabetes mellitus ile birlikte hipertansiyon ve
eş zamanlı olarak sigara öyküsü bulunmaktadır. Yedi
total flep kaybının 6’sı alt ekstremitedeki defektlerden
kaynaklanırken sadece 11inin defekt lokalizasyonu başboyun bölgesi idi.
Tablo 2: Komplikasyonlar
KOMPLİKASYONLAR

Total flep kaybı
Parsiyel flep nekrozu
Yüzeyel epidermal nekroz
Ven öz konjesyon
Reeksplorasyon
Enfeksiyon
Geçici fonksiyonel bozukluk
Donör alana ait problemler
Toplam*

İnsi dan s {%)
7 - (%9,09)

6 - ( % 7 , 79)
2 - (%2,59)
5 - (%6,49)
11- (%14,28)
1 4 - (%18,18)
7 - (%9,09)
11 - {%14,28)
3 2 - (%41,56)

* Aynı olguda birden fazla komplikasyon görülebildiği için
toplam sayı komplikasyon sayısının toplamını vermemektedir.

Kliniğimizde yapılan 77 serbest flep transferinde
toplam 186 anastomoz uygulandı. Bunlar arasında 55
olguya 1 arter-1 ven; 13 olguya 1 arter-2 ven; 8 olguya
2 arter-2 ven; 1 olguya 2 arter-3 ven anastomozu
uygulandı. Olguların 5’indepedikül ile alıcı arter araşma
ven grefti eklenerek serbest flep transferi gerçekleştirildi.
Yapılan 186 anastomozun 56 tanesinde (%30,10) uçyan tekniği kullanılırken geri kalan 130 anastomozda
(%69,90) uç-uca tekniği uygulandı. Reeksplorasyon
gereken 11 serbest flebin 7 (%63,63)’sinde uç-uca
anastomoz kullanılmışken geri kalan 4 (%3 6,3 7) olguda
uç-yan tekniği uygulanmıştı. Bununla birlikte bu iki
teknik arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Olguların
defekt lokalizasyonları ve anastomoz tipleri, Tablo 3 5te
gösterilmiştir.
Tablo 3 : Defekt lokatizasyonlarına göre anastomoz tipleri
Anastomoz
tipi

Baş-boyun

Gövde-Üst A lt ekstrem ite
ekstrem ite

Uç-yan
Uç-uca

22 (%11,82)
43 (%23,11)

19 (%10,21)
49 (%26,34)
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15 (%8,06)
38 (%20,43)

TOPLAM

56 (%30,10)
130(%69,89)

Tablo 4 : Uygulanan serbest flep tiplerine göre başarı oranları
Serbest flep tipi

Serbest flep sayısı

Başarı oranı

(%)
Radia! önkol
İliak osteomyokutan
Latissimus dorsi
TRAM
Groin
Dorsaiis pedis
Paraskapüler
Gracilis
Lateral kol
Temporal fasya
Toplam

22
21
13
5
3
3
3
3
2
2
77

(%28,6)
(%27,2)
(%16,9)
(%6,5)
(%3,9)
(%3,9)
(%3,9)
(%3,9)
(%3,6)
(%3,6)
(%100)

90,90
90,47
92,30
80
100
100
100
100
100
50
90,90

Yapılan 56 uç-yan anastomozda 2 (%3,57) tane to
tal flep kaybı görülmüşken 130 uç-uca anastomozda bu
sayı 5 idi (%3,84), Komplikasyonsuz olgu sayısı uç-yan
anastomozda 21 (%37,50) iken uç-uca anastomozda bu
sayı 24 (% 18,46) idi. Fleplerde başarı oranı uç-yan
anastom oz için %96,43, uç-uca anastom oz için
%96,16’dir. Uç-yan anastomozdaki başan oranı diğerine
göre daha yüksek olarak hesaplanmış olsa da bu iki
anastomoz tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmamıştır (p<0.05). Uç-yan anastomoz ile uçuca anastomoz tekniklerinin karşılaştırılması, Tablo 4
‘tedir.
TARTIŞMA
Son 25 yılda mikro cerrahinin hızla gelişmesi, tüm
dikkatlerin bu noktada toplanmasına neden olmuş ve
birçok araştırm acı tarafından diğer yöntem lerle
karşılaştırılması yapılmıştır". Operasyon mikroskobu,
özel olarak dizayn edilmiş mikrocerrahi aletlerinin
gerekliliği, vasküler tromboz gelişmesi durumunda flep
vitalitesinın tehlikeye girmesi gibi dezavantajlarının
yanında operasyonun tek etapta gerçekleştirilmesi, donör
dokularda ve flep boyutunda çeşitlilik, donör alan
defektlerinin kozmetik açıdan daha kabul edilebilir
olması ve hastaların daha erken mobilize olmaları,
serbest fleplerin uzak pediküllü fleplere üstünlükleri
arasında say ılab ilir . Bütün bunlar göz önünde
bulundurulduğunda, mikrocerrahinin üzerinde daha çok
çalışılması gereken ve gerek hasta gerekse hekimlere
daha çok seçenek sunan bir yöntem olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Bilindiği üzere flep kaybının temelinde anastomoz
battındald trom boz yatm aktadır . Trom bozun
oluşabilmesi için o bölgedeki kan akımında yavaşlama
veya staz gerekmektedir ’ . Bu duruma neden olabilecek
faktörlerin başında vazospazm ve pediküle çeşitli
nedenlerle bası gelm ektedir . K linik ve deneysel
çalışmalar vücut kor ısısının peroperatıf ve postoperatif
dönem de korunarak sabit tutulm ası, anastom oz
aşamasında propiîam inopropion ve benzeri lokal
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anestetiklerin kullanılması, tüm operasyon boyunca alıcı
ve verici damarlara nazik davranılması, lezyon ve serbest
flep donör alanının uygun olduğu durumlarda epidural
anestezinin tercih edilmesinin vasküler tromboza neden
olabilecek vazospazmm
önlenmesinde
etkili olabilecek
x
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yaklaşımlar olduğunu göstermiştir ’ .
Her ne kadar flep kaybının temelinde vasküler
tromboz yatıyorsa da başarısızlığı etkileyen başka
faktörler de vardır. Hiperkoagülabilite durumlarında,
uzun yıllar sigara kullanımında veya travma sonrasında
damar duvarlarında, perivasküler dokularda yaygın
d eğ işik lik lerin oluştuğu p osttravm atik dam ar
hastalığında flep başarısı oldukça azalmaktadır .
Flep başarısını etkileyen bir diğer önemli nokta da
pedikülün maruz kalabileceği mekanik engellerdir.
B unlar arasın d a operasyon süresince pedikül
pozisyonunun sağlıklı olarak korunmaması, pedikülün
kısa olması, çok uzun olması, lezyon kapatılırken pedikül
üzerinden geçen sütürlerin bulunması, pedikülün kink
yapması, torsiyone olması, pansuman sırasında pediküle
dıştan bası uygulanması, pedikülün bulunduğu bölgenin
iyi immobilizasyonunun sağlanmaması sayılabilir .
Posttravmatik damar hastalığının flep başarısını
anlamlı Ölçüde düşürdüğü gösterildiği için özellikle alt
ekstremitede elektrik yanığına bağlı doku defektlerinin
rekonstrüksiyonunda flep başarısını arttumak üzere ven
grefti kullanarak anastomozu primer olarak hasarlanmış
bölgeden daha uzak bir lokalizasyonda gerçekleştirdik.
Ven grefti kullanılan hastalarda gerek intraoperatif
gerekse postoperatif dönemde tromboz insi dansı, ven
grefti uygulanmayanlara göre daha yüksek bulunması,
ven greftlerinin zorunlu haller dışında kullanılmaması
gerekliğini ortaya koymaktadır . Buna ek olarak ven
greftinin preoperatif olarak iyi tasarlanması ve bu
olgularda antitrombotik tedavinin uygulanması tromboz
riskini azaltabilir.
Kliniğimizdeki ilk 2 yıla ait serbest flepte başarı
oranın % 8 0 ,9 6 ’dan ikinci 2 yılda % 94,65’e
yükselmesinin çeşitli nedenleri vardır. Yapılan serbest
flep sayısının artması, cerrahi ekibin deneyimini ve
m anipülasyon yeteneğini geliştirm esine katkıda
bulunmaktadır. Bu arada teknik açıdan mikrocerrahide
kullanılan araç ve gereçlerin sayı ve kalitesinin artmış
olm asının da b aşarıdaki artışa katkısı göz ardı
edilmemelidir. Mikroceırahi alanındaki yeni çalışmaların
yakından takip edilmesi ile önerilen çok yönlü hasta
m onitorizasyonunun uygulanm ası ile preoperatif
dönemde hasta hazırlık aşamasında ve postoperatif
dönemde hasta izlemi ve medikal tedavisiyle daha
olumlu sonuçlar alınmıştır .
Serbest flep uygulanan 54 hasta (%70,13) genel
anestezi altında öpere olurken diğer 23 hastada (%29,87)
rejyönel anestezi tercih edildi. Bazı olgularda hem defekt
hem de donör alanın anestezisini sağlamak üzere
kombine rejyonel anestezi uygulandı. Örneğin aksiller

blok ile spinal veya epidural anestezinin birlikte
uygulandığı hastalar, genel anestezi alan hastalara göre
erken postoperatif dönemi daha konforlu bir şekilde
geçirdiler. Ayrıca genel anestezi alan hastalardan flep
alanının uygun olduğu durumlarda postoperatif dönemde
flep perfüzyonunu arttırm aya yönelik olarak
vazodilatasyon ve ağrısız süreç amacıyla peridura!
kateter uygulamasına gidildi. Öte yandan spinal anestezi
uygulanan hastalarda vazokonstriksiyonu engellemek
amacımla preoperatif olarak hastalara lokal anestetik
verildi . Aynı amaçla vazodilatasyon sağlayabilmek için
özellikle ekstremitelerde çalışılan hastalarda vücut kor
ısısının düşmesini engellemede blanket tipi ısıtıcı
kullanıldı.
Preoperatif olarak serbest flep alıcı damarların
saptanmasına yönelik olarak, özellikle etyolojisinde
elektrik yanığı bulunan olgularda anjiografi sıklıkla
başvurulan bir yöntem oldu. Bilindiği üzere elektrik
yanıklarında, elektrik akımının geçtiği trase boyunca tüm
dokular ve Özellikle de vasküler yapılar olumsuz yönde
etkilendiğinden, bu olgularda alıcı damarın preoperatif
olarak saptanması oldukça önemlidir . Bununla birlikte
etiolojisinde tümör bulunan olgularda serbest flep
transferi öncesi anjiografiye gerek görülmedi . Özellikle
ekstremitelerde alıcı damarların saptanması için Doppler USG’den yararlanıldı ’. Preoperatif dönemde Doppler U S G ’de saptanan en uygun dam arlar cilde
işaretlenerek gerekli planlamaya gidildi.
Literatürdeki son yayınlar ışığı altında, serbest flep
uygulanacak hastaların bir kısmına vasküler tromboz
eğilimini azaltmaya yönelik olarak operasyondan önceki
gece 300 mg. Asetil salisilik asit verildi . Ancak Asetil
salisilik asit alan grup ile almayanlar arasında herhangi
bir karşılaştırma yapılmadı. Bu tür bir karşılaştırma ileri
dönemler için planlanmaktadır.
Postoperatif dönemde, posttravmatik damar hastalığı
veya trom boflebit öyküsü bulunan hastalarda,
postoperatif ilk 5 gün rutin olarak verilen Dextı*an
tedavisine ek olarak gelişigüzel seçilmiş 23 hastada,
Heparin ve Asetil salisilik asit (300 mg/gün) tedavisi
uygulandı. Ancak bu tür bir profilaksinin yararının
tartışmalıdır ve bu konuda henüz tam bir fikir birliği
19.20
yoktur
İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, uçyan anastomozdaki başarı oranının uç-uca tekniğine göre
daha yüksek olmasının altında yatan neden, bu teknikte
J
.
21-24
vazospazm görülmesinin çok daha az olmasıdır
Bununla birlikte, birçok araştırmacının da görüş birliğine
vardığı gibi hangi teknik kullanılırsa kullanılsın esas
önemli olan tekniğin doğru bir biçimde uygulanmasıdır.
SONUÇ
Mikro cerrahı yöntemlerin rekonstrüktif cerrahide
kullanılmaya başlanması ile bu dalda yeni bir sayfa
açılmış olup bu konuda oldukça yol alınmıştır. Lokal
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fleplerle rekonstrüksiyonun sınırlı kaldığı durumlarda
serbest flep ile rekonstrüksiyonun sınır tanımazlığı
m ikrocerrahiyi birçok yönden avantajlı durum a
getirmektedir. Kliniğimizde 1993-1997 yıllan arasında,
serbest flep uygulanan 77 hastanın veri analizi
yapıldığında ilk 2 yıla göre ikinci 2 yılda başarı oranının
anlamlı ölçüde arttığı görülmektedir. Bu başarıda
ekipman kalitesinin yükselmesi yanında cerrahi becerinin
de geliştirilmesinin etkisi göz ardı edilmemelidir. Sonuç
olarak, mikrocerrahi alamndaki başarının zamanla aittiğı
ve bunun daha da geliştirilmesi için bu konuda daha
birçok çalışma yapılması gerektiği söylenebilir.
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