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ÖZET

SUMMARY

Genellikle tümör cerrahisi sonrasında meydana gelen alt
dudağm tam kayıpları hasta ve cerrah açısından hala Önemli
problemler yaratmaktadır, Dudağm yeniden oluştundması için
kullanılan ve hem estetik hem de fonksiyonel olarak memnun
edici lokal flep seçenekleri sınırlı kalmaktadır. Kliniğimize
başvuran ilerlemiş alt dudak kanserli 15 hastada, tümör
rezeksiyonundan sonra oluşan tam dudak kayıplarının anarımı
Gateflep tebliği ile gerçekleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında
1 hastada geçici ödem, İki hastada flep distalindeki küçük
bir alanda sadece epidermis ve dermişi içeren yüzeyel nekroz
tespit edildi. Ek ameliyatı gerebirecekflep dolaşım problemleri
görülmezken, elde edilen sonuçlar estetik vefonksiyonel açıdan
tatmin ediciydi. Bu çalışmada, alt dudak eksikliklerinin onarım
amaçları, Gate fle p ile anarımdan sonra ortaya çıkan
problem ler ve elde edilen sonuçlar diğer yöntem lerle
karşılaştırılarak, Gate fleb in avantaj ve dezavantajları
tartışıldı.
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Gate Flap Technique flor Total Lower Lip Reconstruction
and Revievv o f the Literatüre
Lower lip defects which occur after tunıour resection
surgery remain as an important problem. There are limited local flap techniques fo r reconstruction o f the lower lip
that give successjül results both aesthetically and functionally. In this current study; Gate flap which ıvas described by
Fujimori was used in 15patients with an advanced lower lip
cancer fo r total lower lip reconstruction. During the postoperativeperiod, transient edema was observed in onepatient,
small supeıflcial necrosis o f the distal parl o f the flap was
seen in 1 patient. There was no perfusion problem o f the flap
necesitating secondary surgicalprocedure. Results were successful both aesthetically andfunctionally. These results were
compared with the other techniques, and the advantages and
disadvantages o f the Gate flap was discussed.
Key Words: Lower lip defect, reconstruction, Gate flap

GİRİŞ
A lt dudak defektleri %98 oranında tüm ör
rezeksiyonlanndan sonra meydana gelmektedir 'A
Bu defektlerin çoğunun tamirinde primer onarım veya
üst dudak çevirme fleplerinden faydalanılmaktadır3"8.
Geniş cerrahi rezeksiyonlardan sonra oluşan büyük
defektler için ise, orbikülaris oris kas ilerletme flepleri,
yanak dokusu ilerletm e flepleri ve uzak fleplerin
kullanımı gibi çeşitli m etodlar g eliştirilm iştir2’3,8.
Orbikülaris oris kas ilerletme flepleri ile yapılan
onarımda ağız açıklığında önemli miktarda azalma
meydana gelmesi, yeterli oral sfinkter mekanizması
oluşturmadığı ileri sürülen yanak dokusu ilerletme
fleplerinin tekrar değerlendirilmesine neden olmuştur1.
Gate flep tekniği 1980 yılında Fujimori tarafından total
alt dudak yokluğunda, alt dudağı yeniden oluşturmak
için iki nasolabial ada flebinin rotasyonu şeklinde
tanımlanmış olup, başarı ile uygulanmaktadır3A

Sunulan çalışmada total alt dudak rezeksiyonunu ve
yeniden onarımmı gerektiren geniş alt dudak kanserli
hastalarda gate flep yöntemi ele alınmıştır.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada 1990-2000 yılları arasında öpere
edilen, alt dudağm %90-95 inde yerleşmiş spinocellüler
kanseri olan 15 hasta sunulmuştur. Olgular 12 erkek
(%80), 3 kadın (%20) hastadan oluşmaktaydı. Ortalama
yaşları 63,7 (55-70 yaş), ortalama takip, süresi ise 36.3
ay (2 ay-9 yıl) idi.
Hastaların tümü kırsal kesimde yaşayan, güneş
ışınlarına uzun süre maruz kalmış, tarım ile uğraşan,
kliniğimize başvurmadan önce çeşitli topikal tedavilerle
şifa aradığı için gerekli tedavinin uygulanmasını
geciktirmiş kişilerden meydana gelmekteydi. Hastaların
tümünde Gate flep bilateral olarak uygulandı.
Fizik muayenede 9 tanesinde pozitif lenf nodu tespit
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edilmezken (T3N 0M 0=Evre 3), üçünde tek taraflı
subm andibuler
(T ^ M ^ E v re
4),
birinde
submandibuler+submental, ikisinde ise bilateral servikal
zincirde lenf nodlan (T3N2M0= Evre 4) mevcuttu. Lenf
nodu tespit edilmeyenlere profılaktik boyun disseksiyonu
yapılmazken, nodul tespit edilenlere radikal boyun
disseksiyonu yapıldı. Patoloji sonucuna göre dağılımı;
3 iyi diferansiye, 6 orta derecede diferansiye ve 6 kötü
diferansiye S pinosellüler Ca şeklindeydi. Kötü
diferansiye olanların tedavisi postoperatif dönemde
radyoterapi uygulanarak tamamlandı.

uygun olarak gerçekleştirildi (Şekil 3). Total dudak
defektinin beriki tarafında yanak mukozası kas dokusu
ve derisini içine alacak şekilde tam kat, üçgen biçiminde
nazolabial ada flepleri hazırlanarak yeni alt dudağı
oluşturmak üzere 90° rotasyona uğratıldı. Her bir flebin
tabanının rezeke edilen dudağın yüksekliğine eşit
olmasına dikkat edildi. Fleplerin inferior ve alt lateral
bölümlerinde pedikülü hasarlamamak için deri insizy onu
yapıldıktan sonra mukoza ve kas tabakası intakt bırakıldı.
Radikal boyun diseksiyonu uygulanan hastalarda, flebin
beslenim i için, fasiyal arter korundu. Rotasyonu
kolaylaştırmaya yönelik olarak flep
tabanlarındaki deriye bir m iktar
Tablo 1: Hastaların kısa özeti RBD: Radikal Boyun Disseksiyoun Dif: Diferansiye
rahatlatıcı disseksiyon yapıldı. Donör
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CERRAHİ YÖNTEM
Hastaların tümüne profılaktik antibiyotik tedavisi
uygulandı. 12 hasta nazotrakeal genel anestezi altında,
3 hasta ise lokal anestezi ile öpere edildi. Cerrahi saha
% 10 povidone iodine ile temizlendi. 1.5 cm salim dokuyu
içeren tümör eksizyon sınırı ve iki taraflı nazolabial
rotasyon heplerinin çizimini takiben tüm alt dudağı içine
alacak şekilde dikdörtgen biçim de, inferiorda
mentolabial sulkus ile sınırlı tümör rezeksiyonu yapıldı
(Şekil 1,2). Total alt dudak rekonstrüksiyonu Fujimori
tarafından tanımlanan Gate flep tekniğinin prensiplerine

BULGULAR
Postoperatif dönemde 1 hastada
beş gün süreyle geçici ödem tespit edildi. Yara
enfeksiyonuna rastlanmadı. 2 hastada flep distalinde tek
taraflı, sadece dermişi ve epidermisi içeren 1 cm çaplı
nekroz tespit edildi, fakat ek cerrahi girişim i
gerektirmeden pansuman ile iyileşme sağlandı.
Hastaların hiç birinde lokal nüks tespit edilmezken
kötü differansiye olan ve radyoterapi yapılmayan 1
hastada, yine orta derecede diferansiye olan ve
radyoterapi yapılmayan 1 hastada 1 yıl sonra boyun
m etastazı saptandı. Bu hastalara Radikal boyun
disseksiyonu ve radyoterapi tedavisi uygulandı. 1 hasta

Şekil 1: Alt dudakta ülseratif Spinocellüler Karsinom

Şekil 2: Ameliyatın planlanması
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Türk Plast Cer Derg (2000) Cill:8, Sayı:3

Şekil 3: Hastanm ameliyat sonrası geç dönem görüntüsü

takibinin 7. yılında kalp yetmezliği nedeniyle ex oldu.
Tüm hastalarda üst dudak fonksiyonları hemen
hemen normaldi. Duyusal innervasyonda ise fîltrum
bölgesi dışında patolojik bir bulgu saptanmadı. Yeniden
oluşturulan alt dudakta 3 hastada salya kaçağına neden
olmayan, minimal fonksiyonel yetersizlik mevcut iken,
12 hastada mükemmel fonksiyonel sonuçlar elde edildi.
Duyusal problemler ise rekonstrükte alt dudağın sadece
medialinde tespit edildi.
TARTIŞMA
A lt dudak kanserli hastalarda
çeşitli
rekonstrüksiyon problemlerinden kaçmak için yapılan
yetersiz eksizyonlar rekürrens problemi yaratmaktadır
. Defektlerin onarmamda başlıca 3 hedef; oral sfınkter
mekanizmasının oluşturulması, yeterli ağız açıklığının
saflanması ve iyi bir estetik görünüm elde edilmesidir
. %30-35 oranındaki eksiklikler sorun yaratmadan
2 13-15
primer olarak onarılabilir ’ . Defekt alt dudağın
genişliğinin %80 ine ulaştığında onarım için lokal doku
kullanımına yönelik bir çok seçenek vardır . %40-65
oranındaki eksikliklerde lokalizasyona göre Abbe ve
Estlander gibi üst dudak çevirme flepleri
, % 6585 arasındaki defektlerde ise Webster-Bemard yanak
ilerletme ve^a Karapandzic dudak rotasyonu tavsiye
edilmektedir ’ T .Alt dudağın tam yokluğunda ise lokal
doku ile onarım seçenekleri çok azalmakta ve yetersiz
12 18-20 3
3
J
kalmaktadır ’ . Uzak flepler ise renk ve doku yapısı
bakımından çevre doku ile uyumsuzluk gösterdiğinden,
ayrıca yeterli fonksiyon sağlamadığından uygulamada
en son düşünülmesi gereken grubu oluşturmaktadu ’ .
Enyok kullandan uzak flep seçeneği radial-Önkol flebidir
Yine total defektlerde iki yanlı fan flep ile onarım
iyi bir doku uyumu sağlayarak kabul edililebiîir estetik
ve kasların yönü değişmediği İçin iyi fonksiyonel sonuç
sağlamaktadır . Fakat ağız açıklığında önemli miktarda
azalma meydana geldiğinden özellikle damak protezi

kullanan hastalarda büyük sorunlara yol açmaktadn '.
Aynca 6. aydan soma yeniden oluşturulan alt dudağm
cildinde mentolabial sulkusa doğru meydana gelen
sarkma estetik görünümü bozmaktadır . Gate flep
tekniği; alt dudağın tamamına yakın bölümünü tutan
spinocellüler kanseri olan hastalarda rekonstrüksiyon
sorunlarını düşünmeden yeterli salim doku ile rezeksiyon
imkanı sağlayan ve buna bağlı olarak lokal nüks oranını
da azaltan bir yöntemdir’. Ada fleplerinin köpek kulağı
deformitesi yaratmadan transfer edilebilirliği, tabanına
sadece deri derialtı insizyonu yapıldığı için innerve
kasları içermesi ve tek seanslı olnıasçgıbı avantajlarının
yanında bazı zorlukları da vardır ~. Flebin mukozal
sınırlarının içinde kalan Stensen kanalını mukozal
rekonstrüksiyon için yeterli doku problemi yaratmadan
kurtarmak için mukoza insizyonu sırasında orifisi flep
dışında bırakmak için " C ” peklinde mukoza insizyonu
modifikasyonu önerilmiştir .
Fan flep te olduğu gibi Gate flep te de üst dudağın
innervasyonu has arlanmaktadır. Fakat orbiküler kasın
salim kalan bölümündeld muskuler nörotizasyona başlı
olarak üst dudağın motor fonksiyonu korunmaktadır ’.
Flep pedikülünün genişliği içinde fasiyal damarlarla
beraber sinir fibrilleri de korunduğu için flebin proksimal
bölümünün inervasyonu korunmakta, distal inervasyon
ise hasarl anmaktadır. Buna rağmen heriki flep arasındaki
ilişki devam ettirild iğ in d en salya kaçağı
engel 1enmektedir .
Geniş fakat lateral lokalizasyonlu tümörlerde
gereksiz olarak fazla sağlıklı doku eksizyonunu önlemek
ve ameliyat zamanını kısaltmak için Alıç ve arkadaşları
tarafından iki taraflı Gate flep yerine tek taraflı Gate
flep Önerilmiştir.
Kliniğimize başvuran hastaların tümü Amerikan
Kanser C errahisi D erneği’nin kabul ettiği TNM
sınıflamasına göre Evre 3 ve Evre 4 kanser vakalanndan
oluşmaktaydı. Tüm hastalarda mentolabial sulkusa kadar
total alt dudak rezeksiyonu uygulandı. Tümör eksizyon
sınırları her iki ağız komisürünü aşmadığından, Gate flep
ile onarım sırasında cerrahi açıdan bir zorluk yaşanmadı.
Son 7 yılda başvuran hastalarda Stensen kanalını flep
sınırları dışında bırakmak için orifıs yakınında Gürel
ve arkadaşları tarafından önerilen ‘CJ şeklinde insizyon
kullanıldı. H astaların hiç birinde ikincil cerrahi
müdahaleyi gerektiren komplikasyona rastlanmadı.
SONUÇ
Gate flep tekniği; ikincil cerrahiyi gerektirmeyen,
geçici ve önemsiz kom plikasyonları, yeterli ağız
açıklığının elde edilmesi, iyi fonksiyonel ve kabul
edilebilir estetik sonuçlarıyla tüm dudağın rezeke
edilmesini gerektiren alt dudak kanserli hastalarda
güvenilir şekilde uygulanabilen tedavi seçeneği olarak
ilk sırada hatırlanmalıdır.
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