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ÖZET
Oldukça etmek yapıya sahip olan bukkal mukozaflepleri çeşitli 
şekil ve büyüklükteki dam ak defektlerin i kolaylıkla  
kapatabilmektedir. Ayrıca damak defektlerinde hemen 
komşuluğunda bulunan bukkal mukoza geniş bir donör alan 
oluşturmaktadır. Rekonstrülcsiyondaprensibin en çok benzeyen 
dokunun aktarılması olduğu da gözönüne alınırsa, günümüze 
dek tanımlanan bukkal mukoza fle p  alternatiflerinin  
çeşitliliğini açıklamak mümkün olur. Bu makalede damak 
yarığı, damak fistülü, travma veya tümör rezeksiyonları 
sonrasında oluşan damak defektlerinde kullanılan bukkal 
mukoza seçenekleri özetlenmiştir.
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Rekonstrüksiyonda temel prensip onarılacak 
bölgeye en çok benzeyen dokunun kullanılmasıdır. Bu 
da çoğu kez defektin yakınında yer alır. Damaktaki 
yumuşak doku eksikliği söz konusu olduğunda çeşitli 
bukkal mukoza flepleri tanımlandığım görmekteyiz.

Damak onarımmda bukkal mukoza kullanımını 
başlatan Jackson1 olmuştur; damak fıstüllerini random 
bukkal m ukoza flepleri ile kapatm ıştır. Fistül 
çevresindeki damak mukozası skarlı ve esnekliğini 
yitirmiş olduğundan çoğu kez lokal flep için uygun 
olmamaktadır. Jackson jinj i vobukkal sulkustan kaldırdığı 
random flebi anterior palatal fıstüle çevirmiştir. Bukkal 
mukoza flebi, esnekliği sayesinde çeşitli şekil ve 
büyüklükte olabilen defektleri kolaylıkla 
kapatabilmektedir.

Damak yarığı onarım m da sadece defektin 
kapatılması değil aynı zamanda fonksiyonel bir damak 
elde edilmesi de hedeflenmektedir. Velofarengeal 
fonksiyon için yeterince uzun ve mobil bir damak 
oluşturulmalıdır. Bu, normal konuşma, nefes alma ve 
yutma fonksiyonları için gereklidir. Naza! mukozanın 
uzatılması için bukkal mukoza flebinin kullanılmasını 
ilk tanunlayan Mukherji2 olmuş, nazal mukozanın en az 
1.5 cm ilerlediğini ve böylelikle hem faringeal flepten 
kaçınıldığını hem de yumuşak-sert damak birleşiminde 
fistül olasılığının azaldığını savunmuştur. Ganguli3

SUMMARY
The Use o f Buccal Mucoza Flaps in Palate Repair
Buccal mucosal flaps are extremely flexible and available in 
adequate amounts fo r  defects o f the palate. Flaps easily f i t  
into defects and blend well with surrounding mucosa. Tak'tng 
into consideration o f these features and the idea o f using the 
most similar tissue fo r  reconstruction, it is easy to understand 
why plastic surgeons have described many buccal mucosal 
flaps. in this article the buccal mucosal flap alternatives for 
palatal defects (such as defi palate, palatalfistulas andpalatal 
defects çifter trauma and tumor resections) are summarized. 
Key Words: Buccal mucosa, flap , palatal reconstruction

yumuşak damak-sert damak birleşim yerine transvers bir 
insizyon yaparak yumuşak damağın fariııkse doğru 
ilerlemesini sağlamış ve oluşan mukoza defektini iki 
taraflı mukoza flepleriyle onarmıştır. Daha sonra Kaplan4 
tarafmdan da yumuşak damak nazal mukozasını uzatmak 
amacıyla pedikülü retromolar trigonda bulunan ve oral 
komissüre doğru uzanan mukoza flebi uygulanmıştır. 
Maeda ve arkadaşları5 ise hem nazal hem de oral mukoza 
onarımını kaldırdıkları bilateral bukkal mukoza flepleri 
ile gerçekleştirmişlerdir. Jackson ve arkadaşları6 da nazal 
mukozayı transvers olarak kesip burayı mukoza flebi ile 
onannışlardır (Şekil İA, B). Hepsindeki ortak düşünce 
yumuşak damak mukozasının uzatılarak velofarengial 
fonksiyonun iyileştirilmesidir. Ayrıca mukozada sekonder 
iyileşmeye bırakılan açık alanın skar oluşumuna, dolayısı 
ile yumuşak damakta kısalığa sebep olması bu açık 
alanlann mukoza flepleri ile örtülmesi ile önlenmektedir. 
Ek olarak maksiller tüberositas arkasında di seksiyon 
yapılmaması önerilmektedir. Jakson, damak yarığı 
operasyonu geçinniş olup maksiller ilerletme yapılan 
vakalarda bu bölgede mobilizasyonu güçleştirecek 
boyutta skara rastlamış ve bu skar dokusunun maksilla 
gelişimini engelleyebileceği sonucuna varmıştır. Ohishi 
ve arkadaşları7 ise maksiller kemiğe travmayı minimalize 
etmek amacıyla Von Langenbeck yöntemindeki 
mukoperiostal flepleri periostu katmadan submukoz
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Şekil 1 A : Damak yarığı onarmamda, nazal yüzey kapatıldıktan sonra, sert-yumuşak damak birleşim  sev iyesinde nazal mukozaya 
transvers keşi ve burayı örtecek mukoza fleb în in planlanması. B: Transvers keşi yapıldıktan sonra nazal mukozanın farinkse 
doğru ilerlem esi ile oluşan defekt, pedîkülü retrom ölar trigonda olup, orai kom issüre dek parotis kanalının ağzının altında 
uzanan bukkal mukoza fleb iyle onarılmaktadır.

olarak kaldırmışlar ve doııör alanları mukoza Hepleri ile 
kapatmışlardır. Aynı amaçla Bozola8 ve Nakakıta9 da 
geniş damak yarıklarını tümüyle mukoza Hepleriyle 
kapatmışlar ve sekonder iyileşmeye terk edilecek açık 
alan bırakmamanın önemini vurgulamışlardır.

Damakta, gerek tümör rezeksiyonları gerek travma 
sonrası oluşan mukoza defektlerinin onaranında mukoza 
Heplerine gerek duyulmaktadır. Yukarıda damak yarığı

Şekil 2 A i Damakta tüm ör rezeksiyonu sonrasında oluşan 
defekti kapatmak üzere her iki yanak m ukozasında kom issür 
pediküllü bukkal mukoza flep leri planlanm ıştır. B: Bilateral 
ka ld ırılan  kom issü r ped ikü llü  bukkal mukoza flep leri. C: 
Flepler defekt alana transfer ed ilm iş birbirine ve etrafındaki 
mukozaya dikilm iştir.

onarımı için bahsi geçen pedikülleri retromolar trigonda 
bulunan mukozal ve muskulomukozal flepler gerek fıstül 
gerekse bu tür damak defektlerinin onanım için birer 
uygun seçenektir. Yanak mukozası ve buksinator kası 
içeren, facial arter pediküllü muskulomukozal ada flebi 
tanımlayan Carstens10 ve arkadaşları 7x5 cm boyutlarına 
dek ulaşabilen bu flebi ağız içerisinde çeşitli bölgelerde 
ve damak fıstülü onaranında kullanmışlardır. Bu flep 
geniş mukoza defektleri için iyi bir alternatif olarak 
akılda tutulmalıdır. Damak defektlerinin onanırımda 
kullanılmış bir diğer facial arter pediküllü flep yanak 
mukozasında facial arter trasesi doppler ultrasound 
yardım ıyla saptanarak plan lanabilm ekted ir11’12. 
Superiorda gingivobukkal sulkus, inferiorda 
retrom olar frigon pivot noktası olabilmektedir.
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Şekil 3A; Damakta fistül B: Pedikülü retrom olar trigonda 
bulunan bukkal mukoza fieb i ile fistülün kapatılması. Damak 
m ukozasın ın a ltında o luşturu lan tüne lden geçirilen  fleb in 
pedikülü de gözükmektedir. C: Geç postoperatif görünüm.

4A: Kom issür pediküllü bukkal mukoza fleb in in planlanması, 
B: Flebin üst ve alt sın ırları insize edilip, b irb irine paralel bu 
iki insizyon arasındaki mukoza diseke edildikten sonra flebin 
uç kısm ının ayrılması ve bu sırada kom issüre geç ic i olarak 
ko nu lan  b ir s ü tü r le  t ra k s iy o n  u y g u la n m a s ı k o la y lık  
sağ lam aktadır. F leb in d is ta line  konulan askı sü türü  hem 
m an ipü la syonu  rahatla tm akta hem de cerrah î a le tle rle  
tutulmasına göre daha az travmatik olmaktadır.
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Facial arteri içerebilmesi için derin ve riskli diseksiyon 
gerektirmekte sinir yaralanması ve pedikül yaralanması 
/torsiyonu risklerini içermektedir. Zhao ve arkadaşları13 
ise bukkal arter veya facial arter olmak üzere iki pedikül 
seçeneği olan mukozal ada Heplerini palatal onarımda 
kullanmışlardır. 1992 yılından bu yana kliniğimizde 
kullanılmakta olan komissür pediküllü bukkal mukoza 
flepleri iki taraflı kaldırıldıklarında 6x6 cm ye dek ulaşan 
anterior maksilla defektlerıni kapatabilmektedir.14 
Damak 1/3 ön kısm ındaki defektlerde adentilöz 
hastalarda kom issür pediküllü bukkal mukoza 
flebini.(Şekil 2A,B,C) s 2/3 arka kısmındaki defektlerde 
ise pedikülü retromolar frigonda bulunan ve comissüre 
dek uzanan mukoza flebini tercih etmekteyiz (Şekil 
3A,B,C). Flepler planlanırken parotis kanalının ağzı 
korunmalıdır. Retromolar frigondan oral komissüre dek 
uzanan fleplerin üst sınırı bu kanalın ağzının hemen 
altından geçmektedir(Şekil 4A,B). Eni 3 cm yi geçmeyen 
fleplerde donör alan prim er kap atıl ab ilmektedir. 
Komissürden geçirilen 3/0 ipek sütür ile fraksiyon 
uygulanırken, öncelikle flebin üst ve alt sınırları insize 
edilip, mukoza bu insizyonlar arasında diseke edildikten 
sonra flebin ucunun ayrılm ası diseksiyonu 
kolaylaştırmaktadır. Her iki flepte de pediküle yakın ilk 
1-2 cm sinde kas flebe katılmaktadır. Flebin defekte 
ulaşması için bir tünel veya defektle pedikülü birleştiren 
bir insizyon kullanılabilmektedir. Flep distal 1-2 cm lik 
bölümünde operasyon sırasında veya daha sonra 
oluşabilen ekimoz olguların hemen hemen tamamında 
bir hafta içinde düzelmektedir. Postoperatif dönemde 
mukozanın kuru kalmaması gerekir ve sekizinci saatten 
itibaren berrak sıvı gıdalar alınabilir.

Geniş damak yarıklarında, damak fıstüllerinde, 
travmatik ya da tümör rezelcsiyonları sonrası oluşan 
damak defektlerinde, onarım  için hemen 
komşuluğundaki yanak mukozasının kullanımı, kolay, 
çabuk, morbiditesi az ve güvenilir bir yöntemdir.
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