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ÖZET

SUMMARY

Göğüs duvarı defektleri sıkça karşılaşı imaya başlanan ve
onarımlan ile iyi fonksiyonel ve kozmetik sonuçların elde
edilmesi mümkün olan defektlerdir, iyi bir rekonstrüksiyon
uygun ve yeterli şekilde sağlıklı dokulara kadar rezeksiyon
yapmayı, ölü boşluk ve kaviteleri iyi vaskülarize dokularla
doldurmayı, eğer gerekli ise göğüs duvarı iskelet stabilitesini
sağlamayı ve yumuşak doku örtüsünün sağlanmasını içerir.
Kliniğimizde 4 bayan 2 erkek altı hastaya tam kat göğüs duvarı
rezeksiyonu yapıldı. Hastaların yaşları 37 ila 77 arasında
değişmekteydi. Hastaların takip süreleri 12 gün ile 18 ay
arasında değişmekteydi. Üç vaka meme karsinomu nüksü, 2
vaka sarkom nüksü, 1 vaka ise radyasyona bağlı göğüs duvarı
lezyonu olan hastalardı. Yumuşak doku örtümü için lokal deri,
kas, kas deriflepleri ve serbest latissimus dorsiflehi kullanıldı,
isk e le t sta b iliza syo n u için fa sy a ve m arleks meshmetilmetakrilat çok katlı protez kullanıldı. îki hasta biri erken
olmak üzere postoperatif dönemde kaybedildi. Diğer dört
hastada stabil iskelet ve yumuşak doku Örtümü sağlandı.
Donor ve alıcı atanlarda sutür hattında ayrılma, hematom,
sutür hattında minör enfeksiyon, marjinal neHoz, seroma,
greft kaybı karşılaştığımız komplikasyonlardı. Uç ve dahafazla,
kosta rezeks iyonlarında marleks m eslı-m et Ume tab'ilat çok
katlı protezler ile iskelet stabilizasyonunun sağlanması ve
yumuşak doku örtümü İçin Öncelikle lokal kas-derifleplerinin
ku lanılm asının etkin bir tedavi ya kla şım ı olacağı
kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı defektleri, çok katlı protez.

Full Thickness Chest Wall Defects and Reconstruction Options
Chest wall d e f eciş are frequently encountered diseases that
good results can be o b tained hoth cosm etically and
functionally. Satisfactory reconstmction dejines an appropriate
and suffıcient resection to the point ofreaching the healthy
tissues, the fılling o f the dead spaces and cavities with weli
vascularized tissues, and if required teli provision o f the
stabil.it}’o f the chest ıvali skeleton and coverage with sofi tissue.
Slx cases, 4 females and 2 males, have been treated withfüll
thickness chest wall resection at our clinic. The ages o f the
patients varied between 3 7 and 77. afolUnv up period changing
from 12 days to 18 months was determined. Three o f leh
patients had suffered from recurrent breast carsinoma, two
from s arca ma relapse and one from chest w ali lesion due to
irradiation, Local skin, musculocutaneous andfree latissimus
dorsi flaps have served as sofi tissue coverage. Fascia and
“Marlex " mesh-methylmethacıylate sandwichprosthesis were
employed fo r skeletal stabilization. Two o f the patients have
deceased in thepostoperativeperiod, one o f which early. Wilh
the other 4 patients, stable skeleteon and sofi tissue coverage
has been achieved. Detachment and minör infectİon in the
suture lines, hematoma marginal necrosis, seroma and graft
loss in the donor an recipient sites were the complications
that we have come across with. Based on our observation the
used o f "M arlex” m esh-m ethylm ethacrylate sandvvich
prosthesis fo r the skeletal stabilization. and primaıy us e o f
local musculocutaneous flaps fo r sofi tissue coverage in cases
o f resection o f 3 ormore ribs İs an effective therapy approach.
Key Words: Chest w ali defects, sandvvich prosthesis

Son zamanlara kadar yanlış tanı, kısmi rezeksiyon
veya cerrahi yetersizlikler nedeniyle geniş göğüs duvarı
defektleri yüksek oranda perioperatif morbidite veya
mortaliteye neden olmaktaydı. Günümüzde ise tümör
büyüklüğü veya yerleşimi yeterli tedaviyi yapmayı
engelleyecek faktörler olmaktan çıkmıştır. Göğüs duvarı
malignitelerinden kür elde edebilmenin en iyi yolu
cerrahi ve adjuvan terapi kombinasyonudur. Ancak

torasik malignite veya lezyonlarm agresif tedavisi
kompleks göğüs duvarı defektleri ile neticelendiği için
tedavi komplike bir hal alabilir. Bu gibi durumlarda
defektin kapatılması ve göğüs duvarının stabilkesinin
sağlanması hem kozmetikhem de fonksiyonlar açısından
önem arzetmektedir ]'4.
Tam kat göğüs duvarı defektlerinde iskelet
stabilizasyonu kem ik grefte, fasya veya prostetik
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m ateryallerle sağlanabilir. Yumuşak doku örtümü
pediküllü lokal veya uzak flepler ve serbest flepler ile
elde edilebilir. Bu makalede kliniğimizde göğüs duvarı
defektleri tedavisi için kullandığımız yöntemler ve
sonuçları sunulmuştur.
GEREÇ ve YÖNTEMLER
1999-2001 yılları arasında 4 bayan, 2 erkek toplam
6 hastaya göğüs duvarı rezeksiyonu yapıldı. Hastaların
yaş ortalam ası 55.5 olup, yaşları 37-77 arasında
değişmekteydi. Rezeksiyon endikasyonları 3 hastada
göğüs kanseri nüksü, 1 hastada radyasyona bağlı göğüs
ön duvar d efekti ve 2 hastada sarkom nüksüydü.
Defektlerİn 1 tanesi göğüs apeksinde diğerleri göğüs ön
duvar yerleşim liydi. Göğüs duvarı rezeksiyonları
yumuşak doku ve kostalan içerecek şekilde tek parça
olarak Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ve Göğüs
Cerrahi Kliniği tarafından yapıldı. Hastalardan 1 ila 4
arası değişen kosta rezeksiyonları yapıldı. Yara
kenarlarındaki kas, fasya ve ciltten “Rozeti” için örnekler
alındı. İskelet stabilizasyonu 2 hastada fasya lata
diğerlerinde Marleks mesh-metilmetakriiat çok katlı
protez ile sağlandı. Fasya veya hazırlanan protez, iskelet
defektinin üzerini kapatacak şekilde polipropilen
sütürlerle defekt kenarındaki kas ve fasyalara tespit
edildi. Hastaların tamamına göğüs tüpü yerleştirildi.
Göğüs duvarı defekti 10x12 cm ile 20x20 cm arasında
değişmekte olan hastaların yumuşak doku örtümü için
rektus abdominis, latissimus dorsi, ters abdominoplasti
flebi, transvers trapezius ve serbest latissimus dorsi flepleri
kullanıldı. Transvers rektus abdominus kas deri flebi
(TRAM), bir hastada derin inferior epigastrik arter ve ven
intemal mammarian arter ve vene anastomoz yapılarak
“supercharged” flep olarak kullanıldı (Tablo 1).
Tablo 1:
Hasta

Yaş

Cinsiyet

Tanı ve
Yerleşimi

1

55

Bayan

2

37

Bayan

3

42

Erkek

4

77

Erkek

5

75

Bayan

Nüks Meme
Ca
ön duvar
Nüks Meme
Ca
Ön duvar
Nüks
Fibrosarkom
Göğüs apeksi
Nüks
Liposarkom
Ön duvar
Radyasyon
hasarı
Ön duvar

6

47

Bayan
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Nüks Meme
Ca
Ön duvar

SONUÇLAR
Göğüs duvarı tam kat defektleri nedeniyle öpere
edilen hastalar, 12 gün ile 18 ay arasında takip edildi.
Radyasyona bağlı lezyon nedeniyle rektus abdominis
flebi yapılan bir hastada flep nekrozu gözlendi. Hastaya
sekonder serbest latissim us dorsi kas flebi ile
rekonstrüksiyon yapıldı. Ancak hasta postoperatif 12.
günde multisistem yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Niiks
meme kanseri nedeniyle TRAM flep ve marleks meshmetilmetakrilat çok katlı protez ile rekonstrüksiyon
yapılan bir diğer hasta ile postoperatif 11. ayda her iki
akciğerde yaygın metastaz ve lokal nüks nedeniyle
kaybedildi. Pediküllü latissimus dorsi yapılan ve en
büyük defekte sahip olan hasta solunum yetmezliği
nedeniyle postoperatif 5 gün yoğun bakım ihtiyacı
gösterdi. Yine aynı hastada flepte sütür hattında ayrılma
ve flep donör sahasında kısm i greft kaybı ile
karşılaştırıldı. Bunun dışında sutür hattında ayrılma
hematom, sutür hattında minör enfeksiyon, marjinal
nekroz diğer hastalarda gözlenen komplikasyonlardı.
Donör alanda ise seroma, greft kaybı, yara kenarlarında
m inim al nekroz ve hem atom karşılaştığım ız
komplikasyonlardı. Donör ve alıcı sahadaki küçük
komplikasyonlar için yara bakımı ile sekonder iyileşme
sağlandı (Tablo 2) (Şekil 1-2).

TARTIŞMA
Göğüs duvarı defekti erinin çoğunluğunu kısmi
kalınlıktaki defekti er oluşturmaktadır. Tam kat göğüs
duvarı defektleri daha n ad ir gözlenirken
rekonstrüksiyonları ise kom pleks bale gelir.
R ekonstrüksiyon
seçenekleri
içinde
flep
transpozisyonları, doku genişletilmesi ve serbest flepler
yer alır. Kısmi kalınlıktaki defekt]er, eğer yara tabanında
ku llan ılacak kas ve
granülasyon dokusu
mevcut ise deri greftleri
ile
kapatılabilir.
Rekonstrüksiyon
Defekt Özellikleri
İskelet-Yumuşak Doku
Kompleks defektler ise
özellikle osteomyelit
1 kosta rezeksiyonu,
Fasya Lata+Ters
debidm anları
ve
10x14 cm ebatlarında
abdominoplasti
radyonekroz sonucunda
3 kosta rezeksiyonu
Marleks mesholurlar
ki
15x17 cm ebatlarında
metilmetakrilat+
re k o n strü k siy o n la rı
Supercharged TRAM
bölgesel kas, kas deri
1 kosta rezeksiyonu,
Fasya Lata
veya serbest flepler
10x12 cm ebatlarında
Transvers trapezius
gerektirebilir3^.
4 kosta rezeksiyonu
Marleks mehGeniş tam kat
20x20 cm ebatlarında
metilmetakrilat+
defektler
genellikle
Latissimus dorsi
kem ik defektlerinin
3 kosta rezeksiyonu
Marleks meh15x20 cm ebatlarında
metiimetakrilat+
restorasyonunu ve
TRAM + Serbest
iskelet stabilizasyonunu
Latissimus dorsi
gerektirir. Birçok hasta
3 kosta rezeksiyonu
Marleks mehen fazla 4 kostaya kadar
15x15 cm ebatlarında
metilmetakrilat-F
TRAM
tam kat segm ental

Türk PİEist Rckonstr Es t Cer Derg (2003) Cilt: 1], Sayı:2

Tablo 2:
Hasta

Komplikasyon

1
2

Alıcı sahada hematom, marginal nekroz
Alıcı sahada hematom, sutur hattında ayrılma
tümör nüksü, donor alanda seroma
Alıcı sahada sutur hattı enfeksiyonu, greft kaybı
Donor sahada hematom
Solunum yetmezliği, fiepte sutur hattında ayrılma
flep donor sahasında kısmi greft kaybı
Rektus abdominus flep nekrozu, multisistem
yetmezlik, donor alan marginal nekroz
Fiepte yağ nekrozu, donor alanda marginal nekroz

3
4
5
6

kayıpları tolere edebilir. Ancak
paradoksal solunum her an
Takip
problem yaratabilir. Dolayısı ile
tam kat doku defektlerinde
14 ay
11 ayda kaybedildi
iskelet
stabilizasyonu
sağlanmaya çalışılmalıdır. Bu
18 ay
amaçla otojen kemik greftleri,
rijit sentetik materyaller veya
6 ay
semirijit fasya veya sentetik
12. günde kaybedildi
meshler tek tek yada kombine
olarak
kullanılabilir 4,s'11.
4 ay
Yumuşak doku örtümü için
lokal transpozisyon lepleri ve
rotasyon flepleri nispeten küçük defektler için
kullanılabilecek seçeneklerdir. Deltopektoral, lateral
torasik, meme flepleri veya vertikal abdom inal
fasyokutan flepler bunlar arasında sayılabilir12'17. Lokal
pediküllü flepler arasında latissımus dorsi, pekforalis
majör, rektus abdominis, ekstemal oblik, serratus anterior
ve infraabdominal olarak omentum flebi kullanılabilir2"
4.1 B

Latissim us dorsi vasküler pedıkülün anterior
yerleşimi nedeniyle göğüs ön duvarına transpoze
edilebilir. Pedikülün ada şekline getirilmesi, hmnerusa
olan ensersiyoııun ayrılması ile flep, göğüs orta hattına
u laştırıla b ilir 2’,5’19’2{). Ayrıca latissim us dorsi
torakolom ber fasya ile birlikte kaldırılabilir. Bu
vaskülarize fasya ile göğüs duvarı defektini örtmek ve
üstündeki kasa destek sağlam ak m üm kündür 21.
Pektoralis majör flebi ise daha çok orta hat defektlerinin

Şekil 1A: 47 yaşında bayan hastanın nüks meme kanseri
sonucunda tam kat göğüs duvarı rezeksiyonunu takiben
iskelet yapının M arleks m esh-m etilm etaknlat protez ile
restorasyonu, B: Transvers rektus abdominis kas deri flebi
iie göğüs ön duvarı yum uşak doku rekonstrüksiyonu. C :
Hastanın postoperatif 3. aydaki görüntüsü. Hastanın 2 aya
yaklaşan umblikus bölgesinden yağ nekrozu gelişmiş ve yara
bakımı ile sekonder iyileşme sağlanmıştır.

Şekil 2: Üst sol: Göğüs ön duvarında nüks liposarkom
nedeniyle tam kat göğüs duvarı rezeksiyonu yapılan 77
yaşındaki erkek hastanın preoperatif görüntüsü. Üst sağ:
Etkilenen yum uşak doku, tüm ör ve 4 kostanın tek parça
halinde çıkartılmış intraoperatif görüntüsü. ASt sol: İskelet
onarımmın Marleks mesh-metîl metakrilat sandviç protez ile
yapılmış halı. Alt sağ: Stabil göğüs duvarı ve iyi respiratuar
fo n k s iy o n la ra sa h ip h a sta n ın p o sto p e ra tif 4. ayd a ki
görüntüsü.
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kapatılmasında interkostal perforatörler bazlı olarak ters
çevrilerek kullanılabilir7,3’22.
Rektus abdominis kas deri flebi geniş defektlerin
kapatılmasında diğer bir alternatif olarak karşımıza
çıkm aktadır. Deri kısm ı transvers veya vertikal
oryantasyonlu olabilir, Vasldiler yapıyı güçlendirmek için
intemal mammarian arter derin inferior epigastrik artere
anastom oz yap ılarak “supercharged” olarak da
kullanmak mümkündür1B’23*24. Omentum flebi sağ ve sol
gastroepiploik arter üzerinden abdomen dışına transpoze
edilerek kullanılabilir. Ancak strangülasyona bağlı
ölümcül komplikasyonlar ve diğer intraabdominal
komplikasyonlar kullanmalarını kısıtlar2*9,23’25.
Bölgesel flepler tam kat göğüs defektlerinin
yumuşak doku örtümiınde en iyi seçenekler oİsal arda
defekt büyüklüğünün artması, lokal fleplerin daha önce
kullanılm ış olm ası veya vasküler pedikürlerinin
rezeksiyon esnasında sakrifıye edilemsi durumlarmda
serbest flepler loıllanılabilir 1,3'4’7’B. Bu amaçla rektus
abdominis, latissimus dorsi, radial önkol ve tensor fasya
lata kullanılabilir. Alıcı arter olarak torakodorsal, intemal
mammarian, subskapuler, torakoakromial, transvers
servikal sistemler kullandabilir. Tüm bu seçenekler
kullanılamıyorsa gastroepiploik arter alıcı arter olarak
kullanılabilir 26. R adyasyona bağlı göğüs duvarı
lezyonları özellik arz eder. Öncelikle nüks bir tümörün
varlığını ekarte etmek için biyopsi yapılmalıdır. Etkilenen
tüm dokular agresif olarak debride edilmeli ve iyi
vaskülarize dokularla rekonstrükte edilmelidir. Ayrıca
bu hastalarda yara iyileşme ve sutür ayrılma problemleri
ile daha sık karşılaşılmaktadır2'4,22,27.
Kliniğimize başvuran 6 hastaya göğüs duvarı tam
kat rezeksiyonu yapıldı. Bu hastalardan tamamı daha
önce malignensi nedeniyle öpere edilmişti. Bir hastada
radyasyon haşan, diğerlerinde tümör nüksü mevcuttu.
Hastalara TRAM, pediküllü ve serbest latissimus dorsi,
trapezius ve abdominal flepler ile rekonstrüksiyon
yapılıd. TRAM ile öpere edilen 4 hastanın 3 tanesi nüks
meme kanseri bir tanesi meme kanseri somasında geç
dönemde radyasyon nekrozuna bağlı hasardı. Bu
hastalarda aynı taraf latissimus dorsi kasının pedikülünün
koltuk altı diseksiyonu esnasında kesilmiş olması
nedeniyle (aynı taraf kasın kasılamaması ve intraoperatif
değerlendirme sonucu) hastaların 3 tanesine TRAM flep
ile onarım yapılmıştır. Bu hastalardan bir tanesinde
TRAM flep nekrozu gelişmesi üzerine karşı taraf
latissim us dorsi kas flebi ile rekonstrüksiyon
sağlanmıştır. Nüks meme kanserli bir hasta ise bir kosta
rezeksiyonu olması ve defektİn çok büyük olmaması
nedeniyle ters abdominoplasti flebi ile rekonstrükte
edilmiştir. Pedikül güvenliği olan iki hastada edfektler
trapezius ve latissimus dorsi flepleri ile onarıldı.
Hastalarım ızda da izlendiği gibi göğüs defektleri
öncelikle lokal lcas-deri flepleri ile rekonstrükte
edilmiştir. Lokal flepler özellikle TRAM ve latissimus
100

dorsi eğer pedikülleri sağlam ise özellikle büyük
defektlerin kapak İması için yeterli imkanı sağlamaktadır
TRAM flep istenirse “supercharged” olarak
kullanılarak vasimler güvenlik artırılabilir. Serbest flepler
bizim bir hastamızda olduğu gibi somaki aşamalara
saklanabilir. İleri hasta yaşı, sistemik hastalıklar, uzamış
anestezi süresi, radyasyona bağlı anastomoza uygun
vasküler sistem bulmakta güçlük ve lokal fleplerle
büyükte olsa defektlerin kapatılabiliri iği serbest doku
aktarımlarını bu tür defektlerde sınırlı kılmaktadır. Ancak
stemum ve anterior göğüs bölgesini tutan çok büyük
defektlerin Kapatılmasında kullanılabilecek en uygun
flep, serbest vertikal rektus abdominis kas-deri flebi
olabilir 7ıB. Göğüs defektlerinin kom pozit örtümü
kompozit örtümü komplikasyon riskini de yanında
getirmektedir. Bunlardan en önemlisi enfeksiyon riskidir.
Ancak sentetik m ateryallerin kullanımı esnasında
sterilizasyon kurallarına uymak ve bu materyallerin
vaskülaritesi iyi bir yumuşak doku ile kapatılmasını
sağlamak bu riskleri en aza indirilebilir3*4,10’19. Ayrıca
rekonstrüksiyon kompleksleştikçe komplikasyon oranı
da artmaktadu*. Bir flep kaybı yine aynı hastanın 12. gün
multisistem yetmezliğine bağlı kaybı, bir hastanın
solunum yetmezliğine bağlı yoğun bakım ihtiyacı
göstermesi gibi önemli komplikasyonlar dışında donor
ve alıcı alandaki küçük kom plikasyonlarla sıkça
karşılaştık. Oniki gün ile 18 ay arası takipleri yapılan
hastalardan 2 tanesi, bhi erken dönem multisistem ve
diğeri 11. ayda yaygın metastaz sonucu kaybedildi. Diğer
dört hastada takip süreleri boyunca tümör nüksü ile
karşılaşılmadı ve stabil iskelet ve yumuşak doku örtümü
sağlandı. Tam kat göğüs duvarı def ekti mevcudiyetinde
iskelet stabilizasyonunun maıieks meh-metilmetakriiat
çok katlı prostetik materyallerle yapılması, yumuşak
doku rekonstrülcsiyonunun ise enfeksiyon riskini
azaltmak ve kitle etkisi elde etmek amacıyla kas deri
flepleri ile yap ilasının uygun olacağı kanaatindeyiz.
Ayrıca bu gibi operasyonlarda komplikasyonların fazla
olabileceğini göz önünde bulundurmak ameliyat Öncesi
planlama ve ameliyat sonrası bakımın en iyi şekilde
yapılmasını sağlamak önem taşır.
Dr. Mithat AKAN
Gömeç Sok. Sabancı 2 Sitesi
A-3 Blok D: J8 Koşuyolu
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