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ÖZET
Alt ekstremitenin özellikle de ayağın ağırlık taşıyan yüzünün
yumuşak doku rekontrüksiyonu plastik cerrahlara çoğu zaman
meydan okuyan bir sorun olmakladır. Bölgesel dokuların
rekonstrüksiyon için herzaman uygun olmaması serbest doku
aktarımını zorunlu hale getirmektedir. Kliniğimizde 1991-2001
yılları arasında 22 hastaya alt ekstremde rekonstrültsiyonu
için serbest flep uygulanmıştır. Etiolojik nedenler Icronikyara
(h=3'), yanıkskarı (n=2), tümör rezeksiyonu (n=5) ve travma
(n~12) idi. Defektlerin lokalizasyonu iseayaksırtı (n~l), uyluk
(n—l), topuk (n=4), ayak bileği (n~4), diz (n=4) ve kruris
(n=8) idi. 18 olguda, fleplerde sorun yaşanmazken 4 olguda
total nekroz gözlenmiştir Total nekroz görülen 3 olguda serbest
fle p uygulaması yinelenmiştir. Bunların 2 ’ sinde başarı
sağlanmasına rağmen biri tekrar nekroza gitmiştir. Bu nedenle
bu olguya diz altı amputasyon uygulanmıştır.
A n ahtar K elim eler: A lt ekstrem ite, S erbest flep,
Rekonstrüksiyon

GİRİŞ
A lt e k stre m ite n in b a ş a rılı re k o n strü k siy o n u
ortopedik, vasküler ve plastik cerrahinin erken işbirliğini
gerektirir. Y aranın debritm anı, kem ik fiksasyonu,
vasküler rekonstrüksiyon ve yumuşak doku tamiri bu
işbirliğinin planlı girişimleri ile optimal düzeye ulaşabilir.
Alt ekstrem itenin yum uşak doku tamiri ise basitten
k o m p lek se bir sıra izlem ek ted ir. B u sıra p rim er
kapam adan serbest doku aktarım ına kadar uzanır.
U ygulanacak m etodun seçim inde rekonstrüksiyon
sonunda elde edilecek kazanç ilk basamağı oluşturur.
Bu kazanım lar arasında stabil yara kapatımı, kemik
iy ile şim in in dah a iy i h ale g e tirilm e s i, h a sta n ın
yürütülebilmesinin sağlanması, kabul edilebilir kontur
ve görünüm elde edilebilmesi sayılabilir. Aynı zamanda
se ç ile c e k y ö n te m y a ra la n m a n ın n e d e n in in ,
lo k a liz a s y o n u n u n ,
b ü y ü k lü ğ ü n ü n ,
y a ra n ın
kontam inasyon derecesinin ve lokal ile sistem ik ek
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SUMMARY
Oıır Free Flap Applications in Reconstruction o f Sofi Tissue on Lower Extremity
Reconstruction o f lower extremity, especially vvelght-bearing
surface o f thefoot is often a challenging problem fo r plastic
surgeons. Because local üssues are not often available, free
tissue tranşferring become necessary for reconstruction. Between 1991 to 2001 22 patients were undenvent free tissue
transfer fo r lower extremity reconstruction in our clinic.
Ethologic causes were chronic wound (n =3), hum scar(n~2),
tumour resection (n=5) and trauma (n=12). Localisation o f
the defects were dorsalispedis (n=l), thigh (n=l), heel (n—4),
anide (n-4), krıee (n-4) and em ri s (n=8). İn 18 o f 22 pa
tients there were no problem on theirflaps but 4 total necrosis were seen. 3 free flaps w ere applied again on these 4 pa
tients. Despite 2 o f them were successjül, one o f them has
heen göne total necrosis again. For this reason below-kn.ee
amputation to thispatient wereperformed.
Key fVords: Lower extremity, Free flap, Reconstruction

faktörlerin analizini de gerektirir.
A lt ekstrem itenin kom pleks yaralanm alarında
öncelikli yapılması gereken yeterli debritmandır. Devitalize dokular debrite edildikten sonra enfekte olan
yaralanm alar tıbbi tedaviye alınmalıdır. Enfeksiyon
geriledikten sonra yumuşak doku tamiri uygulanmalıdır.
Debritman sonrası oluşan defektin boyutları onarımda
k u llan ılacak yöntem i b elirley en fak tö rlerd en b ir
tanesidir. Primer tamirin uygun olmadığı durumlarda
altta yeterli canlı doku bulunduğunda uygulanacak ilk
yöntem deri aşılam ası olm alıdır1. Deri aşılamasının
mümkün olmadığı kemiği ve tendonları açıkta bırakan
defektlerde ise ilk planda düşünülmesi gereken bölgesel
Heplerdir. Bu amaçla kullanılabilecek bölgesel flepler
arasında topuk defektlerinde; medial ve lateral plantar
fasyokütan ve kas-deri Hepleri, ters akımlı posterior tibial
arter fasyokütan flebi sayılabilir1'5. Ayak bileği için yine
ters akımlı sural arter ada flebi kullanılabilecek bir
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y ö n te m d ir1"6. D iz b ö lg e s in d e k i d e fe k tîe rd e
kullanılabilecek bölgesel flepler arasında medial ve lateral gastrocnemius kas ve kas-deri flepleri, soleus kas
flebi7,s uyluk bölgesinde ise vastus medialis ve lateralis
kas flepleri, tensor fasya lata kas-deri flebi, sartorius kas
flebi ve gracilis kas felebi sayılabilir9'12. B u olasılıkların
mümkün olam adığı durumlarda artık kullanım oranı
oldukça azalsa da cross-leg flepleri bir diğer tercih
olabilir13. Tüm bu olasılıkların m üm kün olam adığı
du ru m lard a k u lla n ıla b ile c e k son yöntem serb est
fleplerdir1. 1960 yılında Jacobson ve Suarez’ in ilk
mikroanastozu başarması ve B uncke’ nin 1979 yılında
ilk serbest doku transferini gerçekleştirmesi ile serbest
doku aktarım ı alt ekstrem de rekonstrüksiyonunda
u y g u la n a b ile c e k y ö n te m le r h a lin e g e lm iş tir14' 16.
G ünüm üzde birçok plastik cerrahi m erkezinde bu
yöntem yüksek başarı yüzdesi ile uygulanmaktadır.
G E R E Ç VE Y Ö N T E M
1991-2001 tarihleri arasında kliniğimizde toplam 22
hastada serbest flep ile alt ekstremde rekonstrüksiyonu
uygulanmıştır. 12’si erkek (%54.5), 10’u kadın (%45.5)
olan 22 hastanın ortalama yaşı 26.4 (9-5 ly) idi. Ortalama
hospitalizasyon süreleri 60,27 gündü (20-125 gün). Alt
ekstremde yaralanmaları nedeniyle öpere edilen hastaların
etiolojik nedenleri kronik yara (n=3), yanık skarı (n=2),
tümör rezeksiyonu (n=5), travma (n=12) iken defektlerin
lokalizasyonu ise ayak sırtı (n= 1), uyluk (n=l), topuk (n=4),
ayak bileği (n=4), diz (n=4) vekruris (n=8) idi. Uygulanan
flepler ise serbest transvers rektus abdominis kas-deri flebi
(n=3), serbest radiyal önkol fasyokütan flebi (n=2), serbest
skapular fasyokütan flebi (n-2), serbest rektus abdominis
kas flebi (n=3), serbest serratus anterior kas flebi (n=5) ve
serbest latissimus dorsikas flebidir (n=7). Uygulanan 16
kas flebmin üzerleri eşzamanlanlı olarak deri aşısı ile
örtülmüştür (Şekil 1-3).

Şeksi 1B: Serbest radial önkol flebi ile rekonstrüksiyon sonrası
sağ ayak dış malleolün görünümü

Şekil 1A: Sağ ayak dış malleol seviyesindeki kronik yaranın
preoperatif görünümü

Şekil 2A: Sağ diz altı amputasyon güdüğünün preoperatif
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Türk Plast Rekoııstr Est Cer Derg (2001) Cilt:9, Sayı:2

Şekil 2Bı Sağ diz altı amputasyon güdüğünün serbest rektus
abdominis kas fiebi ve eşzamanlı deri aşısı ile onarımının
postoperatif görünümü

Şekil 3B: Sol kruris medialinde post-travmatik defektin
serbest latissimus dorsi kas flebi ve eşzamanlı deri aşısı ile
onarımının postoperatif görünümü

BULGULAR
22 flebiti 17 tanesinde (%77,2) herhangi bir sorun
yaşanmazken 5 flep (%22,8) total nekroza gitmi°tir.
Debrite edilen bu 5 flebin (2 rektus abdominis kas flebi,
1 TRAM flebi ve 1 radiyal önkol flebi, 1 serratus anterior
kas flebi) yerine 2 olguda daha sonra serbest latissimus
dorsi flebi ve U inde de rektus abdominis kas flebi
uygulanmış ve başarı sağlanmıştır. Nekroz görülen 1
olguda altta yatan kemik patolojiden dolayı ortopedistler
ta ra fın d a n am p u tasy o n ö n e rild iğ i için d iz-altı
am putasyon uygulanm ıştır. 1 olguda ise uygulanan
debritman sonrası oluşan enfeksiyon için pansuman
tedavi uygulanm akta olup hala poliklinik takibinde
tutulmaktadır.

Şekil 3A: Sol kruris medialinde post-travmatik defektin
preoperatif görünümü

TARTIŞM A
A lt e k stre m ite n in k o m p le k s y u m u şak doku
yaralanmaları ve kanser cerrahisi sonrasında bölgesel
fleplerin tedaviye çare olamadığı durumlarda serbest flep
uygulamasını zorunlu hale getirmektedir1’1718. Mevcut
yaralanmaların, genellikle altta yatan kemik, eklem ve
tendonları açıkta bırakması nedeniyle hem bu yapıların
infeksiyondan korunmaları hem de hızlı iyileşme süreci
sağlanması ayrıca daha sonra uygulanacak operasyonlara
hazırlık amacı taşıdığı için üzerlerini örtecek kanlanması
iyi olan dokuları bu sahaya aktarımını gerektirmektedir
19-21. Flep seçim inde; flep dam ar pedikülünün alt
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ekstremite damar çaplan ile uyumlu olması, flebin uzun
dam ar p e d ik ü lü n e sah ip o lm ası, d o n ö r sa h a d a
fonksiyonel kayıp oluşturmayıp kabul edilebilir skar
doku su b ıra k m a sı, alıc ı sah ad a k a b u l e d ile b ilir
fonksiyonel ve estetik sonuç vermesi ve cerrahi tecrübe
göz önüne alınmalıdır22. B u amaç için literatürde birçok
flep önerilse de en sık kullanılan Hepler latissimus dorsi,
serratus anterior ve rektus abdominis kas flepleri ile
radial önkol flebi olm aktadır19-27. Kas flepleri arasında
kullanılan latissimus dorsi, serratus anterior ve rektus
abdominis kas Heplerinin kolay ulaşılabilme ve stabil
anatomilerinin oluşu, uzun ve geniş damar pedikülüne
sahip olmaları ve istenilen büyüklükte kaldırılabilmeleri
avantajları arasında sayılabilir. Hepsinin donor sahada
bıraktıkları izler dezavantajları olsada gizlenebiliyor
olması nedeniyle hastalar tarafından rahatsızlık konusu
olmamaktadır19-27 kas Heplerinin alıcı sahada yaptıkları
şişkinlik kasta kasın zamanla atrofıye gitmesi nedeniyle
gerilerken üzerlerinin ağ deri greftleri ile Örtülmeleri ile
o luşan ç irk in g ö rü n ü m d iğ e r b ir d e z a v a n ta jın ı
oluşturmaktadır26. Fasyokütan Hepler ise alt ekstremite
ile kas H e p le rin e o ra n la d ah a iy i d o k u uy u m u
g o ste rs e le rd e k as H e p le rin e o ra n la dah a küçü k
b o y u tla rd a a lın m a la rı b a ş lıc a d e z a v a n ta jla rın ı
o lu ştu rm a k ta d ır. Ö z e llik le ra d ia l önkol fle b in in
bırakacağı iz bayan hastalarda dikkate alınması gereken
bir hususu oluşturmaktadır27.
Alt ekstrem ite rekonstrüksiyonunda serbest flep
uygulam ası yapılacağında dikkate alınm ası gereken
travmalı ekstremitenin alıcı damarlarının durumudur. Bu
nedenle operasyon öncesi alıcı damar olarak planlanan
damarların uygunluğu teyit edilmelidir. Bu işlem için
pulsasyon bakısı uygulanacak ilk yöntem olsada, doppler
ultrasonografi ve anjiografi ile m utlaka dam arların
durum u değerlendirilm elidir. F lebin uygulanacağı
bölgede yeterli kan akım ını sağlayacak dam arların
bulunamaması durumunda safen ven grefti kullanılarak
pedikül boyu uzatılm alı böylece daha güvenli olan
damar seviyelerine ulaşılmalıdır28,
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