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ÖZET

SUMMARY

Orta yüz bölgesi defektlerinin üç boyutlu rekonstmksiyonu
bazen oldukça zordur ve bu amaçla serbestfibula osteokutan
flebi de yeterli kemik destek sağladığından uygun bir alternatif
olarak karşımıza çıkar. Fibulanın birkaç parçaya bölünebilip
üç boyutlu konfigürasyon sağlayabilm esi, donör alan
morbiditesinin az olması, is/cemi zamanının uzun olabilmesi
bu jlebin avantajları arasındadır. Ağız içi ve palatal yapılar
ince, kolay şekillenen dokulara ihtiyaç duyarken, yüz bölgesi
cildi uygun renkte, ince bir doku gerektirir.Aynı zamanda hem
yüz bölgesinin diğer dokularını destekleyecek hem de konturu
düzeltecek iskelet çatının yapılandırılması da ayrı önem taşır.
B iz bu yazıda, sol maxilla kondroblastik osteosarkomu
nedeniyle geçirdiği total maxillektomi sonucu, sol maxilla ön
duvarı ve sol damakta kemik ve cilt defekti bulunan onyedi
yaşındaki erkek hastada, serbest fibula osteokutan flebi ile
rekonstruksiyon yaptığımız bir vakayı sunuyoruz. Flebin deri
adasını, bağımsız perforatörleri baz alarak ikiye böldük ve
cildin yarısını maksilla ön duvarı, diğer yarısını da damak
rekonstruksiyonu için kullandık. Aynı şekilde cilt adalarına
uygun ikiye bölünen fibula segmentlerini de orbita desteği ve
alveol desteği olarak kullandık. Bu tür üç boyutlu defektlerin
onarımındafibula osteokutanflebin deri adası ikiye bölünerek
kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Fibula flebi, damak defekti, orta yüz

The Use o f Osteocutaneous Free Fibula Flap for Midface
andPalate Reconstruction by Splitting the Skin Islandı Case
Report
Three-d im ens ion a l reconstruction o f midface defects is
sometimes very difficult. Free fîbular osteocutaneous flap is
a good alternative fo r these defects because o f having enough
high density cortical bone and sofi tissue. Free osteocutaneous
fîbular flap allows complex three-dimensional bone and sofi
tissue reconstruction by permitting division and folding o f
bone and soft tissue and it has minimal donor area morbidity
andpermits long time o f operational ischemia. While intraoral
and palatal structures reguire thin, soft, and pliable tissue,
facial reconstruction reguires thin skin having same colour
with the remaining fa c ia l skin. It İs also important to
reconstruct the skelatal supportfor otherfacial structure such
as orbita and mcodlla. In this paper, we preseni a twenty-six
yea r old m ale p a tien t who had undergone left total
hemimaxillectomy two years ago because o f chondroblastic
osteosarcoma. On his recent examination: he had a large soft
tissue defect on his cheek and anterior and inferior wall o f
m axilla were m issing. We p e rfo rm e d a fr e e fîb u la r
osteocutaneous flap procedure by dividing bone andsldn into
twoparts based on independentperforators ofperoneal artery.
H a lf o f sldn and bone is used to reconstruct anterior ~wa.ll o f
maxilla and the other h a lf fo r reconstruction ofpalate. This
flap can be usedfo r reconstruction ofthree dİmensional defects
by dividing and folding o f bone and skin.
Key Words: Fibular flap, palate defect, midface

Yüz bölgesi son derece özelleşmiş, komplike
anatom ik
ve
fonksiyonel
yapılanm asıyla
rekonstrüksiyonu zor bir alandır,
Mandibuladan sonra yüz iskeletinin en büyük kemik
yapısı olan maksilla, üç vertikal ve iki horizontal
desteğiyle orta yüz bölgesinin vertikal uzunluğunun ve
sagittal düzlemde projeksiyonunun sağlanmasında
önem li rol oynar. Çevresindeki önem li yapılara
komşuluğu nedeniyle göz küresinin desteklenmesinde,

çiğneme, konuşma ve oral kontinansm sağlanmasmda
etkinlik gösterir. Yüzün mimik kaslarına başlangıç
noktası olması nedeniyle de fonksiyonel olduğu kadar,
estetik açıdan da önemlidir *.
Bu bölgedeki defektler, sıklıkla tümör cerrahisi,
şiddetli travm alar ve intihar girişim leri sonucu
oluşmaktadır. Defektler, kemik yapılarda olduğu kadar
çevre yumuşak dokularda da destrüksiyonlara yol açar
ve genellikle rekonstrüksiyonun üç boyutlu düşünülerek
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planlanmasını gerektiren komplike Özellik gösterirler.
Ağız içi ve palatal yapılar ince, kolay şekillenebilen
dokulara ihtiyaç duyarken, yüz bölgesi cildi uygun renk
ve yapıda ince dokular gerektirir2. Aynı zamanda hem
yüz b ö lg esin e g etirilecek yum uşak dokuları
destekleyerek konturu düzeltecek hem de daha sonra
uygulanacak osseointegre implantlara ve protezlere
zemin oluşturacak kemik yapıl anmanın da sağlanması
gereklidir.
Biz bu makalede, kondroblastik osteosarkom
nedeniyle sol maksillektomi yapılan ve sol damak ve
maksilla ön duvarında tam kat defekt gelişen bir hastada,
serbest fîbula osteokutan debinin kemik ve cilt dokusunu
ikiye ayırarak m aksilla ön duvarı ve dam ak
rekonstrüksiyonu yaptığımız bir vakayı sunduk.
OLGU SUNUMU
Yirm ialtı yaşındaki erkek hasta, sol orta yüz
bölgesinde ve sol damak ve alveolde kemik ve cilt
dokularını içeren defekt şikayetiyle kliniğim ize
başvurdu. İki yıl önce, sol maksilla ön duvarında gelişen
kondroblastik osteosarkom nedeniyle orbita tabanını da
içine alan maksillektomi uygulanan hasta ameliyatı
takiben radyoterapi görmüştü. Tedaviden kısa süre sonra
nasomaksiller groove’dan başlayıp, lateralde zygomatik
proçese dek uzanan, üstte ait orbital rimin altından
başlayıp altta nasolabial sulkusa dek uzanan yumuşak
doku defekti oluşmuştu ve hem yumuşak doku ve hem
de tabandaki kem ik doku desteğinin yetersizliği
nedeniyle; sol orbital distopİ, scleral show ve burun sol
alar kanatta distorsiyon mevcuttu (Şekil 1 A,B). Ayrıca
maksilla ön duvarı, damak ve alveoler proçeside içeren
kemik defekt mevcuttu (Şekil 1C). Yumuşak gıdalarla

beslenen hasta, obturator kullanıyordu ve konuşması
zorlukla ani aşılabiliyordu.
Hastaya, bir yıl önce sağ supratrochlear arter bazlı
alın flebi, altı ay önce de astar olarak kullanılmak üzere
pedikülîü temporal fasya flebi ve üzerine Mustardee
yanak flebi uygulanmıştı. İki farklı ameliyatın sonunda
defektin boyutlarında kayda değer bir küçülm e
olmamıştı. Bunun üzerine biz, gerekli ve yeterli yumuşak
ve kemik dokuyu sağlayacağını düşündüğümüz serbest
fıbula osteokutan flebiyle rekonstrüks iyon planladık.
Defekt ortaya konulup alıcı damarlar olan fasial arter ve
ven diseke edildikten sonra, sol bacaktan 16x6 cm cilt
adası ile birlikte 20 cm kemik segment içeren osteokutan
fıbula flebi pedikülü intakt kalacak şekilde eleve edildi
(Şekil 2). Daha sonra deri adası, herbiri bağımsız
perforatörlerle beslenecek şekilde iki adet eliptik 8x6
cmTik parçaya ayrılıp kalan deri diskarde edildi.
Pedikülü ayrıldıktan sonra kemik doku iki adet 8 cm’lik
parçalara ayrıldı (Şekil 3A). Flebin distal kısmındaki deri
adası yanağı ve proksimal kısmındaki deri adası damağı
oluşturacak şekilde, distal kemik parça nasomaksiller
groove ve zigoma arasına mini plak-vidalarla transpoze
edildi. Proksımaldeki kemik parça ise bir ucundan
alveoler proçese mini plak-vida ile tesbit edildi (Şekil
3B). Flebin arteri fasiyal artere, veni fasiyal vene araya
ven grefti uygulanarak anastomoz yapıldı. Postoperatif
dönemde hastaya, dextran (500 cc/gün), dipiridamol (75
mgx 3/gün), asprin (500 mg/gün) beş gün süreyle verildi.
Erken dönemde komplikasyon gelişmedi ve hasta
postoperatif onuncu günde taburcu edildi. Postoperatif
altmcı aydaki kontrolde hastanın damak veya yanağmda
herhangi bir fîstül gelişmediği gözlendi (Şekil 4A,B).
Hasta normal gıdalarla beslenebiliyordu ve konuşması

Şekil 1A: M aksilla ön yüzünd eki kem ik ve yu m u şa k doku defektinin önden görünüm ü. B: A y n ı hastanın yand an görünüm ü.
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Şekil 1C: S o l m aksilla, alveol ve dam aktaki kem ik defektlerin
g ö rünüm ü.

Şekil 2 : Sol bacakta fibula flebinin deri adası iki eliptik parçaya
ayrıldı ve taralı kısım diskarde edildi.

Şekil 3A: Fibula osteokutan fleb in in deri adası, herbiri bağım sız perforatörü intakt olacak şe kild e ikiye bölün dü ve aynı zam anda
kem ik de o ste o to m ize edildi. B: Fibula distal kısm ındaki deri adası (A) m aksilla ön duvarı ve kem ik parçası m aksilla ön yüzünü,
p ro xim al deri adası (B) dam ağı ve kem ik parçası da a lv e o le r proçesi olu ştu racak şekilde m ini plak ve v ida larla te sb it edildi.

Şekil 4A: Po sto peratif altıncı ayda hastanın o b lik görünüm ü. B: A y n ı hastanın dam ağınd aki deri ad asının gö rü n ü m ü (Ok).
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eskiye göre daha iyi anlaşılıyordu.
TARTIŞMA
Sıklıkla agresif ve invaziv seyreden maksilla
tümörleri oldukça geniş eksizyon gerektiren cerrahi
tedavi, p o sto p e ra tif dönem de radyoterapi ve
kem öter apiyi içeren üç ayaklı tedavi rejimi gerektirir3.
Göz küresini de içine alabilen, kafa tabanın açığa
çıkmasına yol açabilen, sert ve yumuşak damakta
defektler oluşturabilen geniş doku eksizyonlarının
yapılması ve daha sonra uygulanan radyoterapi;
damarsal desteği zayıf, yara iyileşmesi kötü, yüzeyel cilt
dokusunda olduğu kadar çiğneme kas ve tendonlannda
skatrisiyel kontraktürlerin oluştuğu, orbital distopi ve
ektropiyonun görülebildiği rekonstrüksiyonu zor ve
komplike bir tablo oluşturur. Bu anatomik defektlerin
yanısıra hastada beslenme, çiğneme, konuşma ve görme
bozuklukları gibi fonksiyonel problemler de ortaya
çıkabilir.
Bugüne kadar, bu tür defektlerin rekonstrüksiyonu
için pekçok tedavi seçeneği sunulmuştur 4-7. Eksizyonlar
sonrası geride kalan damak dokusu ve dişler yeterli
olduğunda palatal ve fasiyal protezlerin kullanımı tadavi
seçeneklerindendir. Fakat, yeterli damak ve diş
dokusunun olmaması, dişleri olmayan ileri yaşlardaki
hastalarda gelişebilmesi, protezlerin kulammındaki
zorluklar gibi nedenlerle hastanın kendi dokularını
kullanmak zorunlu hale gelebilir2. Bu durumda serbest
doku transferleri, güvenilir ve zengin damarsal yapıları
sayesinde, sıklıkla radyoterapi uygulanmış ve geniş
eksizy o n ların y ap ıld ığ ı bu alanlar için en iyi
seçenektirler.
Bugüne kadar, orta yüz bölgesi defektlerinin
rekontrüksiyonu için m. latissimus dorsi ve m. rectus
abdominis kas-deri flepleri sıklıkla kullanılmışlardır
9. Bu flepler, bol miktarda dokunun transferine imkan
tanımalarına rağmen, iskelet çatıyı destekleyecek kemik
yapıdan yoksun olmaları nedeniyle kemik grefilerinin
kullanımına gereksinim gösterirler. Kemik greftlerİ ise,
zaman içinde kitle kaybına uğradıklarından, osseointegre
implantalar için uygun taşıyıcı değildirler. Radial
forearm , scapula
osseofasyokutan ve fibula
osseoseptokutan flebi içerdikleri kem ik dokular
nedeniyle alternatif tedavi seçenekleri arasındadırlar l0'
12

Serbest fibula flebi ilk kez 1975’ de Taylor ve
arkadaşları tarafından tanımlanmasından bu yana, uzun
kemiklerde defektif alanların bulunduğu extremite
yaralanmalarında sıklıkla kullanılmıştır l3. Flebin kendi
üzerinde k atlan arak kullanım ı ilk kez 1988 de
tanımlanmıştır 14, Daha sonra mandibula ve maksillayı
içeren komplike defektlerin onarımı için flebin kemik
ve cilt komponentleri katlanarak kullanılmıştır L\
Serbest fibula flebi; geniş deri adası, yeterli ve
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oldukça güçlü, yoğun dansitedeki kortikal kemik yapısı,
güvenilir, stabil ve modifikasyonlara imkan tanıyan
kendine özgü damarsal yapılanmasıyla bu tür üç boyutlu
defektlerin rekonstrüsiyonu için uygun bir seçenektir.
Radial forearm ve scapula serbest fleplerine göre daha
güçlü kemik yapısına sahip olması nedeniyle daha sonra
uygulanacak dental ve orbital protezlerin implantasyonu
için yeterli ve güçlü kemik desteği sağladığı gibi, aynı
seansta flebin katlanarak kullanılmasıyla orbita tabanının
desteklemesi, damak dokusunun oluşturulabilmesi ve
maksilla projeksiyonunun sağlanabilmesi bu flebin
avantaj lamdandır. Endosteal ve periostea! olmak üzere
iki farklı damarsal kaynaktan beslenmesi ve yeterli sayıda
septokutanöz perforatörün varlığı flebin kendi üzerinde
katlanarak kullanımına olanak sağlar.
Serbest fibula flebi; elevasyonu kolay olması, iki
ekibin aynı anda çalışabilmesine olanak sağlayarak
am eliyat süresinin kısalm asına im kan tanım ası,
postoperatif dönemde monitorizasyonun kolay olması
ve donör alanda morbidite ve fonksiyonel defisit
bırakmaması nedeniyle bu tür defektlerde ilk seçenek
olarak düşünülebilirler.
Dr. Sebat KARAMÜRSEL
Kenedy Caddesi Arzum Apt. No: lîî/2 3
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