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ÖZET
Kompleks veya tekrarlayan karın duvarı defektleri travma, 
enfeksiyon, radyasyon nekrozu veya tümör rezeksiyonu 
sonucunda oluşabilir. Bu defektlerin tedavisinde primer 
onarım, deri grefti, fasyal serbestleştirme i doku genişletme, 
pediküllü veya serbest fasya-deri, kas veya kas-deri flepleri 
kullanılabilir. Bu yazıda torakoepigastrik flep ile rekonstrükte 
edilen karın ön duvarı defektli bir hasta sunulmuş olup 
torakoepigastrik flep ve diğer tedavi seçenekleri literatür 
bilgileri ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karın duvarı def ekti, torakoepigastrik 
flep.

Kompleks veya tekrarlayan kamı duvarı defektleri 
travma, enfeksiyon, radyasyon nekrozu veya tümör 
rezeksiyonu sonucunda oluşabilir. Karın ön duvarının 
fonksiyonel ve estetik  önemi göz önünde 
bulundurulduğunda bu bölgeye ait defektlerin onarımı 
cerrahi açıdan zorlayıcı olabilir. Rekonstrüksiyonda 
amaç karın içi organları koruyacak yeterli örtüyü 
sağlamak, mevcut hemiyi onarmak, hemi oluşumunu 
engelleyici yapılan desteklemek ve kabul edilebilir yüzey 
konturu oluşturmaktır. Sayılan bu hedeflere ulaşmak için 
klinik duruma bağlı olarak değişebilen çeşitli tedavi 
seçenekleri vardır. Bunlar primer onarım, deri grefti, 
fasyal serbestleştirme, doku genişletme, pediküllü veya 
serbest fasya-deri, kas ve kas-deri flepleri olarak 
sayılabilir1.

Bu yazıda karın ön duvarı defekti bulunan ve 
kliniğimizde torakoepigastrik fasya-deri flebi ile 
rekonstrükte edilen bir hasta sunulmuştur.

Olgu Sunumu: Kırk bir yaşındaki erkek hasta 
kliniğimize başvurmadan yaklaşık 1 yıl önce trafik kazası 
sonucunda akut batın travması sebebi ile acil olarak 
öpere edilmiş. Splenektomi ve parsiyel pankreas 
eksizyonu yapılan hasta 6 ay soma insizyonel fıtık sebebi 
ile tekrardan öpere edilerek mesh ile fıtığı onarılmış. 
Daha sonra mesh reaksiyonu, karın ön duvarında akıntı 
ve sonrasında defekt gelişen hastanın meshi çıkartılmış
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Reconstruction o f  the A bdom inal Wall Defects with 
Thoracoepigastric Flap,
Complex or recurrent abdominal wall defects may be the re-  

sult o f a trauma, infection, radiation necrosis, or tumor re- 
section. Primary closure, skin grafting, fascial release, tissue 
expansion, pedicled or free  fasciocutaneous, muscle or 
myocutaneous flaps may be used in the treatment o f  such de
fects. In this paper, we present a case o f  an anterior abdomi
nal wall defect treated with thoracoepigastric flap and dİs- 
cuss other treatment options in pertinent literatüre.
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ve yaklaşık 5 ay kadar pansumanlar ile takip edilmiş. 
D efektin s ekon der yara iyileşme ile kapanmaması 
üzerine hasta kliniğimize konsülte edildi.

Fizik muayenede karın ön duvarında, üst orta hatta 
8x7 cm.lik defekt mevcuttu. Yarada yeterli granülasyon 
dokusu izlenmekte olup enfeksiyona ait bir bulgu yoktu. 
Karın orta hattında xiphoidden suprapubic bölgeye 
uzanan vertikal, karın sol yan duvarında orta hattan ön 
aksillar çizgiye kadar ilerleyen transvers insizyon skarları 
mevcuttu. Hastanın mevcut patolojisi değerlendirildikten 
sonra defektin torakoepigastrik  flep ile 
rekonstrüksiyonuna karar verildi. Önceden gelişen mesh 
reaksiyonu göz önünde bulundurulduğunda defekte yeni 
bir mesh uygulaması düşünülmedi. Kronik granülasyon 
dokusunun tabanda oluşturduğu fıbrotik tabakanın yara 
iyileşmesinin tamamlanması ile fıtık gelişimini tümden 
engellemeyeceği ancak torakoepigastrik flebin içerdiği 
fasyanm defekt kenarlarına dikilmesi ile yeterli fasyal 
bütünlüğün sağlanacağı düşünüldü. Ameliyat Öncesinde 
sol rectus abdominis kası üzerinde Doppler inceleme ile 
2 adet m uskulokutan perforatör tespit edilerek 
işaretlendi. Flep 12x6 cm. boyutlarında ve alt insizyonu 
mevcut transvers skarm üzerine gelecek şekilde 
planlandı. Flebin distal ucu verici sahanın kapatılması 
esnasında oluşabilecek olan köpek kulağı deformitesini 
engellemek için fusiform şekilde çizildi (Şekil 1). Flebin
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Şekil 1: Muskulokutan perforatörierin işaretlendiği 
preoperatif flep planlaması,

Şekil 3: Postoperatif 1, haftada flebin görünümü.

üst ve alt insizyonları serratus anterior ve ekstemal ob- 
lique kasların  fasyalarm a kadar derinleştirildi. 
Diseksiyon sınırlan mediale doğru ilerletilerek rectus 
kılıfının orta kısmında yerleşmiş olan muskulokutan 
perforatörlere ulaşıldı ve flep ada flebi haline getirildi 
(Şekil 2). Daha soma flep 90 derece döndürülerek defekt 
örtüldü. Fîebİn ada haline getirilmesi flep tabanındaki 
köpek kulağı deformitesini, verici sahanın primer 
kapatılması ise kann ön duvanndaki kontür bozukluğunu 
engelledi. Erken ve geç postoperatif dönemde herhangi 
bir komplikasyon ile karşılaşılmadı (Şekil 3,4).

Tartışma: Karın ön duvarı defektlerinin tedavisinde 
defektin yeri, boyutu ve derinliğine bağlı olarak 
değişebilen çok çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. 
Linea albanın birbirine yaklaştınlmasmdan ibaret olan 
primer onarım, önceki girişimlere bağlı olarak dikiş 
haltındaki gerginlik sebebi ile başarısız olabilir '■2. 
Eksternal oblique ve transvers abdominal kaslarda 
yapılan parasagittal relaksasyon insizyonları ile 
gerçekleştirilen fasyal serbestleştirme ise iyi seçilmiş orta 
hat defektleri için uygun olabilir2,3.

Deri grefti uygulaması çoğu kez akut olarak 
kapatılamayan karın duvarı defektlerinin acil ve geçici 
olarak kapatılması için kullanılır. Bu amaçla kısmi

Ttirk PlastRekonstrEst CerDerg (2001) Cilt:9, Sayı;2

Şekil 2: Ada haline getirilm iş torakoepigastrik flebin 
peroperatif görünümü.

Şekil 4: Postoperatif 6, ayda flebin görünümü.

kalınlıktaki deri grefti karmiçi organların üzerine direkt 
olarak konulur. Yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra 
defekt doku genişletme tekniği veya uygun bir flep ile 
nihai olarak kapatılır 4"6.

Karın duvarının fasyal serbestleştirme ve medial 
ilerletmeye uygun olmadığı durumlarda pediküllü veya 
serbest flep uygulamaları tercih edilir. Pediküllü tensor 
fasya lata, anterolateral uyluk fasya-deri flebi, rektus 
femoris kas flebi ve proksimalden beslenen sartorius kas- 
deri flebi literatürde kullanılan Heplerdir 7T Bu Heplerin 
rotasyon arklarının kısıtlı olması ve defektin 
kapatılmasıda yetersiz kalması serbest flep transferini 
gerektirebilir. Bu amaçla serbest tensor fasya lata, rec
tus femoris ve latissimus dorsi kas-deri flepleri 
kullanılabilir,û_12.

Torakoepigastrik flep Cormack ve Lamberty’nin 
fasyakutan flep sınıflandırmasına göre tip B, Mathes ve 
Nahai’nin sınıflamasına göre ise tip C fasyakutan bir 
flepdir İ3,H. Bu flebin dominant pedikülünü rectus 
abdominis kasından çıkan muskulokutan perforatörler 
ve konimin ikan venler oluşturur. Perforatörler superior 
epigastric arterden beslenir ve rectus abdominis kasının 
üzerinden yüzeye! fasyayı delerek yukarıdaki cilde ulaşır 
14, l5. Flebin deri adası xiphoid ile umbilicus arasında
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herhangi bir yerde orta hatta, lateralde ise midaksillar 
çizgiye kadar planlanabilir. Bu flep ile göğüs ön duvarı, 
sternum ve karın alt duvarı defektleri rahatlıkla 
kapatılabilir 14. Flebin önemli avantajları lokal bir flep 
olarak karın ön duvarında kontür, renk ve deri uyumunu 
en mükemmel şekilde sağlayabilmesidir. Flep ada 
şeklinde kaldırıldığında ise hem flebin rotasyon arkı 
artmakta hem de revizyon gerektiren flep tabanındaki 
köpek kulağı deformitesinin oluşumu engellenmektedir. 
Ek olarak verici sahanın primer kapatılabilmesi özellikle 
genç hastalan estetik açıdan tatmin etmektedir.

Sonuç olarak torakoepigastrik flep diğer pediküllü 
flep seçenekleri arasında uygun kalınlıkta fasyaloıtan bir 
flep olması, verici sahanın primer kapatılabilmesi, deri 
ve renk uyumunun estetik açıdan tatmin edici olması 
sebebi ile karın ön duvarı defektlerinin tedavisinde 
literatürde sıklıkla kullanılmamasına rağmen iyi bir 
seçenektir. Bu hastada olduğu gibi flebin perforatör 
tabanlı ada flebi haline getirilerek kullanımı ise flep 
rotasyon arkını artırm ası ve ileride revizyon 
gerektirebilecek köpek kulağı deformitesi oluşumunu 
engellemesi yönünden avantajlıdır.
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