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ÖZET
Bu çalışmada Şubat 1996 -  Şubat 2001 arasındaki 5 yıllık 
sürede kliniğimizde yapılan serbest flep transferi sonuçlarının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Serbest flep  transferleri için 
hastanın özellikleri, defekt bölgesinin yeri ve boyutları, seçilen 
flep, ameliyattaki bulgular ve ameliyat sonrası takiple ilgili 
notların yazıldığı standart bir takip formu oluşturulmuş ve 
çalışma serbest flep  takip formlarının retrospektif analizi ile 
yapılmıştır.
Belirtilen sürede 80 hastada toplam 92 mikrovaskiiler trans
fe r  uygulanmıştır. Yirmidokıız flep baş-boyun bölgesine, 9 flep 
üst ekstremiteye, 21 flep gövdeye, 33 flep alt ekstremiteye trans
fe r  edilmiştir En sıklıkla Icullamlan flepler latissimus dorsi 
(16), TRAM flep (13) ve radyal ön kol (11) flepleridir. 
Fleplerden 77 tanesi başarılı olurken 15 flep erken dönemde 
kaybedilmiş ve genel başarı oranı flep yaşamı açısından %83.7 
olarak bulunmuştur Kaybedilen fleplerin 9 tanesi erken 
dönemde reeksplorasyona alınmış ve anastom ozlar 
yenilenmiştir. Buna rağmen bu fleplerin hepsi daha sonra 
kaybedilmiştir. Transferlerin %58.7 sinde alıcı veya verici 
alanda hiçbir komplikasyon görülmezken, diğerlerinde 
parsiyel veyayüzeyel kayıplarla, veya donörsaha somalarıyla 
karşılaşılmıştır.
Bu çalışm anın sonuçları kliniğim izde serbest doku 
transferlerinde daha yüksek başarı oranları için daha iyi 
ameliyat sonrası takip ve monitorizasyon sistemlerinin 
kullanılm asının yararlı olabileceğini önermektedir. 
Sonuçlarım ızın ülkemiz mikrovaskiiler doku transferi 
standartlarının oluşturulmasına ve dokümantasyonuna 
katlada bulunacağına inanıyontz.
Anahtar Kelimeler: Serbest doku transferi, Mikrovaskiiler 
aktarım, Mikrocerrahi, Rekonstrüktİf cerrahi

GİRİŞ
Serbest flep transferleri rekonstrüktif cerrahi 

teknikleri içinde rekonstrüksiyon basamağında en üst 
sırada bulunan, ileri topoğrafik anatomi bilgisi ve 
mikrocerrahi teknik gerektiren özel uygulamalardır. 
1970’li yılların başında klinik uygulamaları başlayan 
mikrovasküler transferlerin1,2 genel başarı oranlan

SUMMARY
Retrospective Analysis o f 92 Consequtive Free Tissue Trans-  

fer s Performed in a Single Plastic Surgery Clinic.
The aim o f  this study is to evaluate the outcomes o f free tissue 
transfers that was performed in our clinic between February 
1996 and February> 2001. An informative patient follow-up 
form was used to document ali the details about thepatients 
preoperatively and postoperatively. This retrospective study 
was done by analysing ofthesepatient forms.
In the study period, 92 microvascular tissue transfers were 
performed on 80patients. Twenty-nine flaps were transferred 
to the head and neck region, 9 to the upper extremity, 21 to 
the trunk, and 33 to the lower ejctremity. The most common 
flaps used were the latissimus dorsi flap (16), TRAMflap 
(13), and radial forearmflap (11). Seventy-seven o f  the flap 
procedures were regarded as successfıd while 15 flaps were 
lost in the early postoperative period. Overall flap success 
rate was %83.7 in terms o f flap survival. The 9 flaps that 
shmved signs o f vascular compromise in the early postopera
tive period were reexplored and the anastomoses were re- 
nevved. Hovvever, \ve lost ali o f these flaps later. No complica- 
tion was observed in %58.7 o f  the transfers, while partial or 
superflcialflap loss or donor site complications were encoun- 
tered in the others.
The results o f  this study suggested that hetter success rates 
for free tissue transfers coııld be achieved by using more 
reliable monİtorizaüon technigues other than conventional 
monitoring in the early postoperative period. We think that 
our results will also contribute to the overall establishment 
and documentation o f free tissue transfer standards in our 
country.
Key Words: Free tissue transfer, Microvascular transplant, 
Microsurgeıy, Reconstructive surgery

mikrocerrahi tekniğindeki ilerlemelere paralel olarak son 
15 yıl içinde önemli oranda artmıştır ve mikrocerrahi 
günümüzde pekçok klin ik te rutin olarak 
uygulanm aktadır3. Y üksek başarı oranının 
sağlanmasında en önemli faktör cerrahın teknik yeteneği 
ve tecrübesidir, fakat başarısız sonuçlar her zaman 
görülebilmektedir. Uygulamaların çeşitliliği göz önüne
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alındığında, başansız sonuçların azaltılması veya yok 
edilmesi için alınması gerekli tedbirler konusunda belli 
ve kesin bir yaklaşım henüz oluşmamıştır.

Günümüzde, serbest flep transferlerinde %95’in 
üzerinde genel başarı oranları verilmektedir 3’4 ve yeni 
yayınlar daha çok belirli defekt İçin en uygun flebin seçimi, 
eldeki fleplerin daha ince teknik modifikasyonları, 
mikrocerrahı tekniğin basitleştirilmesi, ve rekonstrüksiyon 
ile alman sonuçların estetik olarak daha iyi olmasına 
yönelik uygulamalar üzerinedir. Ülkemizde ise bilimsel 
toplantı ve panellerde konu geniş olarak tartışılmış ve pek 
çok klinikte rutin uygulama haline gelmiş olsa da, henüz 
serbest flep transferi cerrahisinin genel olarak standartlan 
ve sonuçları yazılı literatürde yeterli olarak ortaya 
konmamıştır. Bu standartlar tek merkezden olan geniş 
serilerin sonuçlarının tek bir elde toplanması sonucu 
oluşturulabilir.

Bu çalışmada 5 yıllık bir süreç içinde kliniğimizde 
yapılan serbest doku transferi uygulamalarında hasta 
seçimi, flep seçimi, yöntem ve komplikasyonların 
retrospektif olarak incelenmesi yapılmıştır. Amacımız 
bu uygulamalarda ülkemizde çok merkezli sonuçların 
dokümantasyonu için kliniğimizde alman sonuçların 
ortaya konmasıdır. Bunun yanında, gelecekteki olası 
komplikasyonlarımızı azaltmada yol gösterici olması 
açısından başarısızlık nedenlerinin ayrıntılı olarak 
incelenmesi yararlı olacaktır,

HASTALAR VE METODLAR
Kliniğimizde Şubat 1996 - Şubat 2001 arasındaki 5 

yıllık sürede, 80 hastada toplam 92 serbest flep transferi 
yapılmıştır. Flep transferlerinde 17 hastada (21 flep) 
tümör rezeksiyon defektlerinin onarımı, 21 hastada (24 
flep) fravmatik defektlerin kapatılması, 13 hastada (15 
flep) yanık rekonstrüksiyonu, 7 hastada (7 flep) fasiyal 
paralizi düzeltilmesi, 9 transseksüel hastada (10 flep) 
penis yapılması, 12 hastada (15 flep) ise alt extremitede 
dolaşım yetmezliğine bağlı yaraların kapatılması 
amaçlanmıştır.

Serbest flep transferleri için hastanın özellikleri, 
defekt bölgesinin yeri ve boyutları, seçilen flep, 
ameliyattaki bulgular ve ameliyat sonrası takiple ilgili 
notların  yazıld ığ ı standart b ir takip formu 
oluşturulm uştur. Bu çalışm a serbest flep takip 
formlarının retrospektif olarak analizi ile yapılmıştır.

OLGU SUNUMLARI
O lg u l : Elli-iki yaşındaki bayan hastaya sol man- 

dibular kitle, ameloblastoma tanısıyla daha önce bir 
başka merkezde iki kez lcüretaj uygulanmıştı. Ağız içinin 
muayenesinde tümörün ramus üzerindeki mukozaya 
taşmış olduğu ve panaromik mandibula grafısinde sol 
ramusu tamamen dolduran ve medial korteksi aşmış olan 
kistik lezyon görülüyordu, kondıl ise sağlamdı (Şekil 
İA). Ameliyatta, sol submandibular cilt insizyonuyla

girilerek yapılan rezeksiyon ile orta hatta sağlam kemik 
korunarak sol hemimandibulektomi yapıldı. Sol iliak 
krest osteomyokutan flebi kaldırıldı ve çıkarılan kondil 
spesimenden alınarak kemik flebinin ucuna bir adet vida 
ile tespit edildi. Kemik medialde mandibulaya plak-vida 
ile tespit edildi. Flebin deri adası ağız içindeki mukoza 
defektini kapattı. Ameliyat sonrası alman panaromik 
mandibula grafisinde sol angulus bölgesinde iyi bir 
açılanma verilememiş olmasına rağmen flebin kitleli 
oluşuna bağlı olarak bu bölgede konturun çok iyi olarak 
sağlandığı görüldü. Hastaya geç dönemde total diş 
protezi yapıldı. Oklüzyonu ve çiğneme fonksiyonu nor
mal olan hastanın 2 seneyi aşan takibinde rekürrens 
görülmedi (Şekil İB ve 1C).

Şekil 1A: Elliiki yaşındaki bayan hastada panaromik grafide 
mandibula sol yarısını dolduran ve medial korteksi aşan kistik 
lezyon (ameloblastoma) görülmektedir. B: Rezeksiyon ve iliak 
osteomyokutan fleple rekonstrüksiyondan 2 yıl sonra hastanın 
görünümü. Sol çene bölgesinde flep kitlesine bağlı olarak 
konturun iyi sağlandığı izlenmektedir. C: Aynı dönemdeki 
panaromik mandibula görüntüsü.
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Olgu 2: Altı yaşındaki kız çocuğunda 1 yaşında iken 
alev yanığı oluşmuştu. Yüz bölgesinde yanık skarlarma 
bağlı olarak ileri derecede deformasyon mevcuttu. Burun 
delikleri kapalıydı ve majör doku defekti vardı (Şekil 
2A ve 2B). A m eliyatta, burun ve üst dudağın 
rekonstrüksiyonu için burun iç döşemesi lokal turn-over 
Heplerle oluşturulduktan sonra, kemik çatı için dorsuma, 
kolumellaya ve yan burun kanatlarına kostal kemik ve 
kıkırdak greftleri kondu. Üst deri örtüsü serbest radyal 
ön kol flebi tarafından sağlandı. Damar anastomozları 
sol fasiyal damarlara yapıldı. Üç ay sonra alındaki skar 
eksize edilerek sol yüzeyel temporal damarlara pedikülü 
dikilen skapular flep ile örtü sağlandı. Her iki yanak 
bölgesi ayrı seanslarda expande edilen boyun Heplerinin 
transpozisyonu ile rekonstrükte edildi. Bu ameliyatlar 
sırasında radiyal ön kol fiebİ liposuction ve eksizyonel 
olarak inceltildi. Saç greftleri ile kaş rekonstrüksiyonu 
ve kostal kıkırdak çatı ile sol kulak rekonstrüksiyonu 
yapıldı. İki yıl sonra hastada estetik olarak kabul 
edilebilir bir yüz görüntüsü sağlandı (Şekil 2C ve 2D). 
Hasta şu anda sosyal bir sorun yaşamadan ilkokula 
devam etmektedir.

Olgu 3: Kırk-iki yaşındaki bayan hastada eski bu 
travmaya bağlı olarak sol tibia ön yüzde skar dokusu ve 
kontur defekti mevcuttu, tibia ise sağlamdı (Şekil 3A). 
Skarın eksizyonu sonrası hastada ek donör saha 
yaratmadan abdominoplasti de yapmak üzere, flep 
pedildilünün kasa girdiği bölgede minimal kas içerecek 
şekilde TRAM flep kaldırıldı. Anastomozlar posterior 
tibial damarlara uç-uca yapıldı. Üç ay sonraki kontrolde 
flebin inceltme gerektirmeden bacak konturunu iyi olarak 
sağladığı görüldü (Şekil 3B).

Olgu 4 : Primer kadın transseksüalitesi tanısıyla 
psikiyatrik ve endokrin incelemeleri tamamlanan 24 
yaşındaki hastada jinekolojik cerrahlar tarafından yapılan 
endoskobik ve transvajinal TAH+BSO (total abdomi- 
nal histerektomi ve bilateral salpingo-overektomi) 
ameliyatı sırasında anterior vajen flebi ile üretranm sabit

kısmının uzatılması yapıldı. Penis konstrüksiyonu için 
bu ameliyat sırasında sol ön kolda Dr. Mutaf tarafından 
tanımlanan İstanbul flebi dizayn edildi3 ve flep ön kolda 
şekillendirildi (Şekil 4A). Lateral arm flebi tarafından 
oluşturulan ve radiyal ön kol flebinin içine tüp şeklinde 
sokulan üretral flebin dolaşımını garanti altına almak için 
lateral kol flebinin proksimal pedikülü ile radiyal arterin 
ve venin distalde, bilek seviyesinde kesilen uçları 
arasında anastom ozlar yapıldı. Penis ön kolda 
şekillendirildikten sonra radiyal ön kol flebinin donör 
sahasına mastektomiden çıkan tam kat deri greftleri 
kondu. Flep bir ay ön kolda tutuldu ve ikinci seansta 
pedikül ayrılarak kasığa transfer edildi. Arter anastomozu 
araya safen ven grefti konularak femoral artere uç-yan 
olarak yapıldı. Ven anastomozu kasığa çevrilen safen 
vene yapıldı. Flepte ve üretrada dolaşım sorunu olmadı. 
Hastada üretral anastomoz hattında darlık gelişmesi 
nedeniyle dilatasyon ve aralıklı kateter konulması 
uygulandı. Ameliyat sonrası 7. aydaki takipte yeterli 
penis boyutları ile beraber üretral sorun olmadığı 
gözlendi (Şekil 4B), ereksiyonu sağlamak için daha sonra 
şişirilebilen penil protez konulması planlandı.

BULGULAR ve SONUÇLAR
Hastaların ve uygulanan Heplerin veri analizi şu 

şekildedir: Hastalardan 37 kişi erkek, 43 kişi ise (9 tanesi 
kadın transseksüel) kadın idi. Yaş dağılımı 6-77 yıl 
arasında değişmekte olup ortalama yaş 37 yıl idi. Bir 
hastada mandibula rekonsrüksiyonu için hepsi başarılı 
olan toplam 5 serbest flep (bir osteokutan skapular, bir 
fibular, iki tane osteokutan iliak krest flebi, ve bir 
latissimus dorsi myokutan flebi) uygulandı. Bir hastada 
önkolda geniş bir travmatik defekt için toplam 3 flep ve 
6 değişik hastada 2’ şer flep olmak üzere toplam 8 hastada 
birden fazla sayıda serbest flep transferi yapıldı (toplam 
20 flep). Rekonstrıiksiyon bölgesi ve özelliğine göre 
seçilen fleplerin dağılımı Tablo l ’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Alıcı sahaların lokalizasyonu ve rekonstrıiksiyon şekline göre kullanılan serbest fleplerin sayı olarak dağılımı.*

Flepler Baş-boyun
onarımı

Mandibula
rekonstr.

Fasyal
paralizi

Üst
extremite

Meme
rekonstr.

Alt
extremite

Penis
konstr.

Latissimus dorsi 16(3} 2 1 (D _ 10(2} _
TRAM flep 13 (2) - - - 10(1) 3(1) -

Radyal ön kol 11(1} 4 - - - - 2 5(1}
Skapular-paraskap 9 4 2 - 1 ' 2 -
Fibula flebi 7(3) - 2(1) - 1 - - 4(2)
Tensor fasya lata 7 3 - - - 1 3 -
Lateral kol flebi 5 - - - 2 " 3 -

Gracilis flebi 5(2) - - 3(1) - - 2(1) -
İliak krest flebi 4(2) - 3 - 1(1) - - -
Rectus femoris 4(1) - - 1 - - 3(1) -
Rectus abdominîs 3(1) - - 1 - - 2(1) -
Temporal fasya 3 - - - 1 ■ 2 -
Serratus anterior 1 - - 1 - - - -
Diğer 4(1) 2(1) - - - - 1 1

^Parantez içindeki rakamlar total flep kaybı olan başarısız transferlerin sayısını vermektedir. 
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Şekil 2A, B: Altı yaşındaki kız çocukta yüzde yanık deformitesi görünümü. C,Dı Burun ve üst dudağa radyal ön kol, alına 
skapular flep transferi ve yanakların expande boyun flepleri ile rekonstrüksîyonu sonrası ilk ameliyattan yaklaşık 2 yıl sonraki 
yüz görünümü.

Şekil 3A: Kırkiki yaşındaki bayan hastada tibia ön yüzde eski travmaya bağlı yumuşak doku defekti. B: TRAM flep ile defektin 
rekonstrüksiyonundan 3 ay sonra bacağın konturu. Flep inceltmesi uygulanmamıştır.
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Şekiî 4A: Penis konstrüksiyonu için sol ön kol ve kol bölgesinde modİfiye İstanbul flebi dizaynı. İlk planda üretrayı yapacak olan 
iateral kol flebinİn osteokutan alınması düşünülse de, daha sonra ereksiyon için şişirilebilir protez konması planlanmış ve 
laterai kol flebi fasyokutan olarak kaldırılmıştır. Radyal ön kol flebi proksimal pedikül üzerinde kaldırıldıktan sonra tüp şeklindeki 
İateral ön kol flebi bunun içine döndürülerek, posterior humeral damarlar ve radyal damarların distal ucu arasında anastomozlar 
yapılmıştır. B: Flep 1 ay sonra kasığa transfer edilmiştir. Yedi ay sonra hastadaki yeni penis görülmektedir.

Mikrovasküler anastomozlar alıcı sahada bulunan 
anatomik olarak yakın ve uygun çaplı damarlara, tüm 
hastalarda mikroskop altında 9-0 veya 10-0 ethilon 
dikişlerle, ve olguların büyük çoğunluğunda uç-uca 
yöntemle (venlerin hepsi, arterlerin %91.3’ü) yapıldı. 
Toplam 4 flep transferinde sadece arter anastomozu için 
araya ven grefti kondu (2 alt extremite rekonstrüksiyonu, 
2 penis konstrüksiyonu için). Hastaların büyük 
çoğunluğunda intraoperatif ve postoperatif dönemde 
farmakolojik tedavi yapılmadı, alt ekstremitede dolaşım 
sorunu olan hastalarda (diabet, arterioskleroz, dializ 
hastası) ve bazı alt ekstremitede defekt onarımı yapılan 
hastalarda ampirik olarak 5 gün süreyle heparin 2x5000 
U, s.c., aspirin 1x500 mg, oral ve Dextran-40 500-1000 
cc/gün, iv verildi. Ameliyat sırasında damar irrigasyonu 
için tüm olgularda heparinize sıvı, damar spazmını 
önlemek için topikal lidocaine ve papaverin kullanıldı. 
Alt ve üst extremiteye transfer edilen fleplerde ameliyat 
sonrası ağrı ve damar spazmının önlenmesi için axiller, 
epidural veya spinal blok uygulandı. Ameliyat sonrası 
flep monitorizasyonu sadece klinik gözlemle yapıldı, 
fasyal paralizi için transfer edilen gömülü kas Heplerinde 
fleplere dolaşım takibi yapılmadı.

Kliniğimizde yapılan toplam 92 serbest doku 
transferinden 77 tanesi başarılı olurken 15 flep erken 
dönemde kaybedildi. Başarı oranı % 83.7 olarak 
bulundu. Kaybedilen fleplerin 9 tanesine 12-72 saat 
içinde reeksplorasyon yapıldı. A rter veya ven 
anastomozlarmm yenilendiği tüm bu hastalarda flepler 
daha sonraki takipte kaybedildi. Görülen 
komplikasyonların dağılnnı Tablo 2’de özetlenmiştir. 
Meme rekonstrüksiyonunda ve alt extremitede kullanılan 
2 serbest TRAM flep aslında totale yakın olarak parsiyel 
kaybedildi, fakat her iki hastada da yeniden 
rekonstrüksiyon gerektiğinden bunlar total flep kaybı 
olarak kabul edildi. Diğer yüzeyel nekroz veya parsiyel

kayıp olan fleplerin hepsinde yaralar konservatif 
yöntemler veya sekonder sütür konması ile iyileştirildi. 
Donör saha problemlerinde erken dönemde benzer tedavi 
şekli uygulandı, geç dönemde bazı hastalara skar 
revizyonu yapıldı. Hiçbir komplikasyonun görülmediği 
flep transferi sayısı 54 (% 58.7)5dür.

Tablo 2: Toplam 92 serbest flep transferinde görülen 
komplikasyonlar.

Komplikasyonlar: Sayı* Yüzde

Total flep kaybı 15 16.3
Parsiyel flep kaybı 4 4.3
Yüzeyel epidermal kayıp 2 2.2
Karında fıtık 1 1.1
Donör sahada 
hematoma/seroma

2/11 2.2/ 11.9

Donör sahada yara 
iyileşmesi sorunu

12 13.0

TOPLAM 38* 41.3

*Aynı hastada birden fazla sayıda komplikasyon, olabildiği 
için komplikasyon olan flep transferi sayısı komplikasyonların 
toplamından daha az sayıdadır.

Baş-boyun bölgesine transfer edilen toplam 29 flepte 
3 flep kaybı görüldü (%89.7 başarı). Bunlardan bir tanesi 
fasiyal paralizi için çapraz-yüz sinir grefti konulmasını 
takiben 2. seansta grasilis kas transferi yapılan 32 yaşında 
bayan hasta İdi, flebin kaybı ameliyat sonrası 4. haftada 
preaurikular insizyondan pürülan bir akıntının başlaması 
sonrası anlaşıldı. Ondört yaşındaki bayan hastada geniş 
bir septum defektinin kapatılmasında kullanılan dorsa- 
lis pedis arter pediküllü 1. web aralığı flebi kaldırılması 
sırasında pedikül arterine parsiyel keşi oluştu ve bu keşi 
onarıldı. Flep arteryel dolaşım bozukluğuna bağlı olarak 
kaybedildi. Ağız içinde rekürren squamöz-cell karsinoma 
nedeniyle radyoterapi sonrası komando ameliyatı yapılan
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ve hemimandibulektomi defekti oluşan 77 yaşında bayan 
hastaya transfer edilen osteolaıtan fıbula flebi arteryel 
dolaşım sorunu nedeniyle kaybedildi. Bu hastanın defekti 
daha sonra latissim us dorsi myokutan flebi 
transpozisyonuyla kapatıldı. Her üç hastada erken 
dönemde reexplorasyon yapılmadı.

Üst extremite rekonstrüks iyonunda kullanılan 9 
flebin 2 tanesi kaybedildi. Yirmiiki yaşında erkek hastada 
travmatik nedenle önkolda çok geniş bir doku defekti 
acil şartlarda debridman sonrası latissimus dorsi 
myokutan fleple kapatıldı. Damar anastomozu proksimal 
radiyal arter güdüğüne yapıldı. Arteryel dolaşım sorunu 
gelişen bu flepte daha sonra anastomozun yaralanma 
zonu içinde yapılmasına bağlı flep kaybı olduğu kabul 
edildi. Bu hastaya ameliyat sonrası 4. günde getirilen 
diğer latissim us dorsi ve 3 ay sonra kemik 
rekonstrüksiyonu için yapılan fîbula flebi başarılı olarak 
el ve ön kol kurtarılmış oldu. Ellidört yaşmda erkek 
hastada metakarpal kemikleri içeren el dorsumu 
defektinin onanmında kullanılan iliak osteokütan flep 
venöz dolaşım sorunları nedeniyle reeksplorasyon ve 
tekrar anastomozlar yapılmasına rağmen kaybedildi.

Gövde bölgesinde meme rekonstrüksiyonu yapılan 
bir hastada hematom ve venöz yetmezlik sonrası TRAM 
flep totale yakın olarak kaybedildi ve bu hastada daha 
sonra protez ile rekonstrüksiyon yapıldı f  Yirmiiki 
yaşındaki kadın transseksüelde penis konstrüksiyonunda 
kullanılan fibula ve daha sonraki radiyal ön kol flebi 
venöz sorunlarla kaybedildi. Bu hastada uzun süreli 
antiöstrojen ve testosteron kullanımı yanısıra günde 20 
tane civarında sigara kullanımı öyküsü mevcuttu. 
Hastaya daha sonra distal bazlı radiyal ön kol flebin lokal 
olarak iki seanslı transferiyle penis yapıldı. Bir başka 
transseksüeî hastada kullanılan fibula flebi hastanın 
ameliyat sonrası ilk gece flebi kasıkta sıkıştırması sonucu 
gelişen venöz yetmezlik nedeniyle kaybedildi.

Alt ekstremiteye getirilen 33 serbest flep transferinin 
6 tanesi kaybedildi (%81.8 başarı). Kaybedilen fleplerin 
uygulandığı tüm hastalarda alt extremitede venöz 
yetmezlik ülserleri, diabet ve/veya dialize bağlı gelişen 
arteryel dolaşım bozukluğu mevcuttu. Buna karşı 
travmatik, tümoral veya yanık rekonstrüksiyonu için 
getirilen fleplerin hepsi başarılı oldu. Sekiz yıldır 
hemodialize giren kronik böbrek yetmezliği ve diabeti 
olan 56 yaşındaki erkek hastada ayak dorsumundaki 
yaranın onanmında önce gracilis ve daha sonra rektus 
abdominis kas flebi kaybedildi. Bu hastaya daha sonra 
transmetatarsal amputasyon yapıldı. Yine topuk ve ayak 
tabanında geniş yaralan olan diabet ve KBY hastası iki 
kişide transfer edilen latissimus dorsi flepleri arteryel 
anastomozlar karşı bacaktan alman safen ven greftinin 
kullammı ile popîiteal veya distal femoral arter düzeyinde 
yapılmasına rağmen flepler kaybedildi. Venöz ülser 
kapatılması için 6 hastada transfer edilen 8 flepten 2 
tanesi (1 TRAM, 1 rectus femoris) başarısız oldu7.

TARTIŞMA
Serbest doku transferi günümüzde pek çok defektin 

onanmında ve özel fonksiyonel amaçlar için İlk tercih 
edilen yöntem durumundadır. Bu ameliyatlarda flep 
yaşamı açısından başarı, yapılacak rekonstrüksiyon 
şekline, flep seçimine ve hastanın özelliklerine bağlı olsa 
da, en önemli faktörün cerrahın klinik tecrübe ve yeteneği 
olduğu kabul edilmektedir. 1970’li yıllarda %75-80 
civarında bildirilen genel başan oranları sık kullanılan 
fleplerin değişmesi, mikrocerrahi ekipman ve tekniğin 
gelişmesi ve cerrahların artan tecrübesi sonucu 
günümüzde %95 ve üstü seviyelere ulaşmıştır3Ax'10. 
Ferreira ve ark 3 alt extremite rekonstrüksiyonunda 
çoğunluğunu deltopektoral ve kasık flebinin oluşturduğu 
transferlerde, 1973-1977 yılları arasında %57 başarı 
sağlamışken, transferlerin çoğunluğunu latissimus dorsi 
flebinin oluşturduğu 1978-1980 yılları arasında %88.2' 
lik başan oranına ulaşmışlardır. Irons ve ark.9 1987’de, 
Mayo Kliniğin ilk 100 serbest flep transferinde başan 
oranını %85 olarak rapor etmişlerdir. Harashina10 
1988’de, 200 serbest flep transferini içeren raporunda, 
başarı oranını uygulamalarının ilk üç yılında %75, 
sonraki on yılında ise %95 olarak belirtmiştir.

Baş-boyun bölgesindeki tümör rezeksiyonları 
sonrası yapılan serbest doku transferlerinde yüksek 
başarı oranlan elde edilmektedir. Bu amaçla yapılan 
transferlerde, Jones ve ark .11 1996’da 305 transferde 
%91, Kroll ve ark.4 1996’da 854 transferde %96.3, 
Hidalgo ve ark.12 1998’de 716 transferde %98 başarı 
oranı rapor etmişlerdir. Cordeiro ve ark.13 sadece 
mandİbula rekonstrüksiyonunu içeren 150 transferde 
% 100 başarı elde etmişlerdir. Bizimhastalanmızdabaş- 
boyun bölgesinde onkolojik defektlerin 
rekonstrüksiyonu için kullanılan 12 flebin 1 tanesi 
kaybedilm iştir ve başarı oranım ız bu tip 
rekonstrüksiyonda %9Î ,7’dir.

Khouri ve arkadaşlarının 1998’de deneyimli 
mikrocerrahlann çalıştığı 23 merkezde 6 aylık sürede 
yapılan serbest doku transferlerinin prospektif olarak 
analizini yapan çalışması, toplam 493 transferde başarı 
oramnı %96’ya yakın bulmuştur. Çalışmada, anlamlı fark 
yaratan en önemli başarısızlık nedenleri olarak deri 
greftiyle Örtülü kas fleplerinin kullanımı ve alıcı sahaya 
önceden radyasyon uygulanması bulunmuştur. Bizim 
serimizde alt extremitede kaybedilen 6 flebin 5 tanesi 
üzeri deri greftiyle örtülen kas flebi idi, fakat biz bu 
fleplerdeki yüksek başarısızlık sebebinin Khouri’nin 
önerdiği gibi geç reeksplorasyondan çok, fleplerin alt 
extremitede zaten dolaşım sorunları olan hastalarda 
kullanılmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Ülkemizde geniş serbest flep transferleri serilerinde 
genel başarıyı veren iki yayma ulaştık. Yılmaz ve ark.14 
Dokuz Eylül Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniğinde 
1993-1997 yıllan arasında gerçekleştirilen 77 transferde 
başan oranını %90.9 olarak bulmuşlardır. Bu seride
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olguların % 52’sini baş-boyun bölgesi 
rekonstrüksiyonları oluşturuyordu ve toplam 7 total flep 
kaybmm 6 tanesi alt extremiteye transfer edilen fleplerde 
meydana gelmişti. Yazarlar son 2 yıldaki başarı oranının 
ilk2 yıldakine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu 
saptamışlar ve bunun nedenini cerrahın tecrübe ve 
becerisinin gelişmesi ile ekipman kalitesinin artmasına 
bağlam ışlardır. Bayram içli ve ark .15 1996-1998 
arasındaki 3 yıllık sürede Marmara Üniversitesinde 
gerçekleştirilen toplam 92 serbest flep transferinde özel 
olarak donör saha problemlerini analiz etmişlerdir. 
Yazarlar sadece 1 total flep kaybına rastlamışlar ve 
%99’a yakın bir başarı oram elde etmişlerdir.

Bizim serimizde elde edilen %83.7’lik başarı oranı 
son yıllarda yayınlanan serilerle karşılaştırıldığında 
düşük bulunabilir. Fakat, bu değerlendirme yapılırken 
şu faktörlerin gözönünde bulundurulması gereklidir: İlle 
olarak, geniş vaka serilerini içeren yayınlar genellikle 
çok uzun süredir mikrocerrahi uygulamaları yapan ve 
bu konuda özelleşm iş birkaç ekibin bulunduğu 
merkezlerden yapılmaktadır. Bizim uygulamalarımız ise 
plastik cerrahinin tüm spektrumunu kapsayan konularda 
uygulama yapan ve henüz kurulum aşamasında olan bir 
kliniğin ilk sonuçlarıdır. İkincisi, %95Jin üzerindeki 
başarı oranlan genellikle baş boyun bölgesinde elektif 
şartlarda yapılan rekonstrüksiyonlar için verilmektedir. 
Travma ve vasküler problemli alt ekstremite defektlerinin 
onaranında başarı oranları belirgin olarak azalmaktadır. 
Bu sorunları olan hastaları hariç bıraktığımızda başarı 
oranımız, baş-boyun bölgesindeki başarı oranımıza 
benzer olarak %90’a yakın bir seviyeye ulaşmaktadır.

Serimizde rastlanan 15 flep kaybının 10 tanesinde 
flep kaybını açıklayıcı bir sebep veya önemli risk faktörü 
bulunuyordu. Altı flep alt extremitede dolaşım sorunları 
olan hastalarda kaybedildi. İki flep ameliyat sırasındaki 
teknik sorunlar nedeniyle (birinde pedikül hasarı, birinde 
alıcı damarın yaralanma zonunda olması) kaybedildi. Bir 
hastada alıcı sahada pedikül bölgesinde hematom 
gelişmişti, bir hastada ise ameliyat sonrası takipte hasta 
uyumsuzluğu vardı. Diğer 4 hastada yapılan 5 transferde 
ise belirgin açıklayıcı sebep bulunamadı. Bunlardan 
penis konstrüksiyonu için iki flep kaybedilen hasta fazla 
m iktarda sigara kullanıyordu, m andibula 
rekonstrüksiyonu yapılan hasta ise serideki en yaşlı hasta 
ve alıcı sahada radyasyon öyküsü mevcuttu; fakat, 
günümüzde sigara, şişmanlık, yaşlılık gibi faktörler 
serbest doku transferlerinde risk faktörü olarak kabul 
edilseler de, tek başlarına flep başarısızlığını arttırıcı 
etkileri olmadığı kanıtlanmıştır4.

Serbest flep transferlerinde risk faktörleri bulunsa 
da, iyi bir mikrocerrahi anastomoz tekniği, flep 
pedikülünün alıcı sahada uygun koşullarda 
bulundurulması ve ameliyat sonrası güvenilir bir izleme 
metodunun kullanılması uıikrovasküler transferlerin 
başarısı için esastır. Biz fleplerin takibinde sadece klinik

gözlem ve bazı gömülü fleplerdelconvansiyonel el Dop- 
pler ile pedikül takibini yaptık. Dolaşım bozukluğu 
gelişen 9 flebin reexplorasyonunda bir olguda alıcı saha 
hematomu, birinde arterde tromboz, beşinde vende 
tromboz, ikisinde ise hem arter hem vende tromboz 
saptadık. Hematom olan olgu hariç tüm olgularda tıkalı 
damarlar açılıp tekrar anastomozlar yapılmasına ve 
ameliyatta flep dolaşımının düzeldiği görülmesine 
rağmen tüm flepler daha sonraki takipte kaybedildiler. 
Dolaşım sorunları gelişen fleplerde erken dönemde 
yapılan reeksplorasyon sonrası %50-70 civarında flep 
kurtarma oranlan verilmektedir 3'4'16. Yılmaz ve ark, 14 
dolaşım bozukluğu nedeniyle reexplorasyon yapılan 11 
flebin 4 tanesini kurtarabilmişlerdir. Disa ve ark. 16 
konvansiyonel yöntemlerle takip edilen 750 flebin 
analizinde (hepsi onkolojik rekonstrüksiyon); 
reeksplorasyon gerektiren 57 gömülü olmayan flepte 
%77 kurtarma oranı elde etmişlerdir. Yazarlar gömülü 
olan fleplerde 5 flep kaybına rastlamışlar ve hiçbirinde 
erken dönemde reeksplorasyon yapamadıklarını ve flep 
kayıplarının daha geç dönemde enfeksiyon ve fıstül gibi 
bulgularla ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Bizim 
serimizde hiçbir flebin kurtarılamamış olması flep 
monitorizasyonunda klinik değerlendirmelerin yetersiz 
kaldığını ve daha ileri monitorizasyon yöntemlerinin 
kullanılmasının gerekliliğini düşündürmektedir.

M ikrovasküler transferlerde donör sahanın 
seçiminde donör dokunun büyüklüğü ve tipi, yaranın tipi, 
pedikül uzunluğu, yara ve donör sahasının lokalizasyonu 
gibi birçok faktör rol oynar. Bu faktörlerle beraber 
cerrahın kişisel tecrübesi ve hastanın tercihi de seçimi 
etkileyebilir. Günümüzde estetik  sonuçların 
iyileştirilmesine yönelik çabaların etkisiyle donör sahalar 
skarm gizli ve az olduğu ve potansiyel fonksiyon 
kaybının minimal olduğu alanlardan seçilmelidir. Biz 
yüzeyel defektlerin örtülmesinde ve alt extremite 
defektleri için radiyal ön kol flebini giderek daha az 
sıklıkta tercih etmekteyiz ve bu flebin sadece özel 
rekonstrüksiyonlar için saklanmasını öneriyoruz. Lateral 
kol flebini ise genellikle dönör sahanın primer 
kapatılabileceği durumlarda almayı tercih ediyoruz. 
Mandibulanın küçük ve orta büyüklükteki defektlerinde 
ise skapular flebin iliak ve fıbular flebe göre daha önce 
düşünülmesi gerektiğini öneriyoruz.

Bizim serimizde hastaların yaklaşık %25 'inde donör 
sahada seroma ve/veya yara iyileşmesinde gecikme gibi 
erken problemlerle karşılaşılmıştır. Özellikle latissimus 
dorsi ve skapular fleplerde bu sorunlar diğerlerine göre 
daha fazladır. Radiyal ön kol flebinde donör saha STDG 
ile kapatılmışsa, ön kolun estetik görünümünün belirgin 
olarak kötü olduğunu saptadık. Geç dönemde gelişen 
kötü skarlarm ayrıntılı incelemesi bu yazının amacı 
dışındadır. Bayramiçli ve ark.15 bu konuyu inceleyen 
yazılarında, hastalarının üçte birinde donör saha 
problemleri olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar ayak
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bileği distalindeki donör sahalar ile, TRAM flep, 
skapular flep ve latissimus dorsi donör sahalarında daha 
yüksek oranda sorun oluştuğunu, donör saha 
komplikasyonlarının yüksek olmasının bir sebebinin 
ameliyatta bu sahaların kapatılmasının cerrahi ekibin 
daha tecrübesiz üyelerine bırakılmış olmasına bağlı 
olabileceğini belirtmişlerdir. Bizim tecrübemiz de bu 
sonuçlara benzer olmakla beraber, tek fark bizim 
serimizde TRAM flepte karında fıtık gelişmesi sıklığının 
çok daha az olmasıdır. Bunun nedeni bu flebi mümkün 
olduğunca az bir fasya ile beraber almamız ve donör 
saha kapatılmasının anastomozlar sonrasında primer 
cerrah tarafından yapılması olabilir.

Çalışmalar mikrovasküler transferlerde başarı 
oranlarının ameliyat sonrası antikoagülanlann kullananı 
ile değişmediğini göstermektedir3'4’14. Rutin antikoagülan 
kullanımında en önemli faktör cerrahın kişisel seçimidir 
ve biz sadece belirli endikasyonlarda antikoagülanları 
kullandık. Antikoagülan verilen veya verilmeyen 
hastalarda flep kayıpları görüldü, fakat antikoagülan 
verilenler zaten damarsal problemleri olan hastalar 
olduğundan bu serinin sonuçları ile antikoagülan 
tedavinin rolü hakkında yorumda bulunmak imkansızdır.

Serimizde hastaların %22’si sigara kullanmakta idi. 
Sadece flep transferi başarısız olan hastaları göz önüne 
aldığımızda, bu grupta sigara kullanım oram %55 
olmasına rağmen sigara kullanımının tek başına bir faktör 
olarak serbest flep başarısını azalttığına inanmamaktayız. 
Nitekim, TRAM flep meme rekonstrüksiyonu 
hastalarımızda sigara kullanma oranı %44 iken sadece 
hematom nedeniyle bir flep kaybı olmuştur ve bu hasta 
sigara kullanmamakta idi.

Bu seride transferlerin  hemen hepsinde 
anastomozlar uç-uca yapılmıştır. Alt extremitede bacak 
veya ayak bileği seviyesinde posterior tibial arterin 
kullanıldığı ve ayakta dolaşım problemi olmayan 3 
hastada önce uç-yan anastomoz yapılmasına rağmen bu 
anastomozların bir süre sonra flebin defekte uygulanması 
sırasında çalışm adığı görüldü ve bunlar uç-uca 
anastomoza çevrildi. Her 3 hastada ameliyat sonrası 
sorun oluşmadı. Literatürde her iki anastomoz şeklinin 
benzer patensi oranları verdiği ve çap uyumsuzluğu 
varlığında uç-yan anastomozun daha avantajlı olduğu 
belirtilmektedir 3’s. Biz uç-yan anastomozların da 
kullanılabilir olduğunu düşünmememize rağmen, teknik 
olarak daha zor olması ve daha fazla tecrübe gerektirmesi 
nedeniyle ancak çok sık mikrocerrahi uygulaması yapan 
cerrahlar tarafından ve pozisyon olarak şartlar uygun ise 
kullanılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz.

Serbest flep transferlerinde genel başarı oranlarının 
bilinmesi değişik açılardan önemlidir. Herşeyden önce 
bu ameliyatları uygulamaya yeni başlayan ve çok sık 
uygulama yapmayan cerrahlar hangi fleplerde başarı 
şansının daha yüksek olduğunu bilerek, başan şansı daha 
az olan fleplerden mümkün olduğunca kaçınabilirler.

İkincisi, belirli tip rekonstrüksiyonlarda genel başarı 
oranının bilinmesi bir cerrahın veya bir kliniğin 
sonuçlarının daha spesifik olarak değerlendirilmesinde 
önemlidir. Bu açıdan, sıklıkla osteokütan fleple 
mandibuîa rekonstrüksiyonu yapan veya alt extremite 
defektleri için uygulama yapan cerrahların sonuçları, 
sadece TRAM flep ile meme rekonstrüksiyonu yapan 
cerraha göre daha düşük başarı oranına sahip oldukları 
için kritize edilmemelidir. Bu durumda düşük başarı 
oranı cerrahın işinin kalitesinden çok uğraştığı problemin 
şeklinin bir sonucu olabilir. Üçüncüsü, bilindiği gibi 
serbest flep transferleri başlangıçta plastik cerrahinin bir 
uygulaması olarak doğmuşken günümüzde diğer 
cerrahlar tarafından da (özellikle ortopedist ve KBB 
cerrahları tarafından) yaygın olarak kullanılır hale 
gelmiştir. Yalan gelecekte serbest flep transferlerinde 
bireysel veya klinik bazmda alman sonuçların hastane 
yönetimleri, sigorta şirketleri, medya ve halk tarafından 
dikkatlice takip edileceği muhtemeldir. Kliniklerin kendi 
standartlarını objektif olarak ortaya koymaları ve 
komplikasyonlarını azaltmak için gerekli tedbirleri 
almaları önem taşnnaktadır.

Sonuç olarak, bu incelemenin sonuçlan kliniğimizde 
serbest doku transferlerinde daha yüksek başarı oranlan 
için daha iyi ameliyat sonrası takip ve monitorizasyon 
sistem lerinin kullanılm asının yararlı olacağını 
önermektedir. Yine, sonuçlarımızın yukarda bahsedilen 
kriterler göz önüne alınarak değerlendirilmesinin doğru 
olacağına ve bu ameliyatlar için ülkemiz standartlarının 
ortaya konmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.
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