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ÖZET
Perforatör flepler 1980’li yıllarda popüler olmuş kas-deri ve 
fasycoderi fleplerinin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 
Kas dokusunun korunmasıyla verici alan morbiditesinin ve 
fonksiyon kaybının azaltıldığı bu yöntem bir çok klinik durum 
için öncelikli rekonstmksiyon yöntemi haline gelmiştir Bu 
çalışmanın amacı, pet fo r  atörflep uygulamalarının gelişimini 
literatür b ilg ileri ışığında derlem ek ve kliniğim izde  
gerçekleştirilen perforatör flep uygulamalarını tartışmaktır. 
Kliniğimizde, Kasım 2001-Temmuz 2003 tarihleri arasında 8 
hastada, 10 adet serbest derin inferior epigastrik arter 
perforatör flebi ile meme rekonstrü/csiyonu gerçekleştirildi. 
Hastalara uygulanan 10 flep ten  7 'sinde hiçbir sorun 
gözlenmedi. Bir hastada venöz yetmezlik nedeniyle flep 
kaybedildi. Birinde arteriyel trombus, diğerinde hematom 
sebebiyle dolaşım problem i gözlenen iki flep gerekli 
müdahalelerle kurtarıldı.
Sadece deri-derialtı dokusuna ihtiyaç duyulan  
rekonstmksiyonlarda sadece deri-derialtı dokusundan oluşan 
bir flebin kullanılması ve altındaki, kasın bu flebin dolaşımı 
için feda edilmemesi oldukça mantıklı görünmektedir. 
Perforatörfleplerin sunduğu geniş alternatifler, özellikle meme 
rekonstrüksiyonu g ib i üç boyutlu defektlerin  
rekonstrüksiyonunda ve flep  kalınlığının dezavantaj 
oluşturabileceği sığ yaraların kapatılmasında buflepleri ideal 
hale getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meme rekonstrüksiyonu, Derin inferior 
epigastrik arter, Perforatör flepler, DIEP

GİRİŞ
Perforatör flepler ile rekonstrüksiyon, 1980’li 

yıllarda geniş doku defektlerinin onarım m da 
kullanılmaya başlanan kas-deri ve fasya-deri fleplerinin 
bir basamak daha ileriye götürülmesi sonucu ortaya 
çıkmış bir cerrahi yöntem; daha doğrusu bir plastik 
cerrahi konseptidir.

Koshima ve Soeda, muskulokutan perforatör 
damarlar dikkatli bir şekilde diseke edilebildiği takdirde, 
bir deri tlebinin yaşayabilmesi için bir kas ya da fasya

SUMMARY
Breast Reconstruction with Deep in ferior Epigastric 
Perforatör Flap
Perforatör flaps have evolved as an ünprovement över the 
popular musculocutaneous flaps and fasciocutaneous flaps 
developed in the 1980s. By sparing mııscle tissue, thus 
reducing donor site morbidity andfunctional loss, perforatör 
flaps are indicated fo r  a nıımber o f  clinical problems. IVe 
reviewed the historical development o f  the perforatör flaps 
and discussed our experience with theseflaps.
Ten free deep inferior epigastric artery perforatör flaps in 8 
patients were peıformed behveen November 2001 and Juiy 
2003. No problems were obseımed in 7 out o f 10 flaps. One 
flap was lost due (o venoııs insuflficiency. Two flaps shmving 
early circulatory problems caused by hematoma and arteri al 
th rom bos is in two cases w ere salvaged by appropriate 
management.
When only skin is neededfor a specifıc reconstruction, it makes 
logical sense to transfer only skin to the recipient site vvhile 
preserving the integrity o f the muscle at the donor site. The 
versaiility o f  the perforatör flap makes it ideal for the 
reconstruction o f  three-dimensional defects such as breast 
reconstruction or as a thin flap for reswfacingshallowwounds 
when bulk is considered a disadvaniage.
Key Hörds: Breast reconstruction, Deep inferior epigastric 
artety, Perforatör flaps, DIEP

yapısının gerekli olmadığını kanıtlamışlardır.1 Ayrıca 
derinin, altındaki kastan ayrılarak kullanılmasının verici 
alanda m orbiditeyi belirgin olarak azalttığı da 
gösterilmiştir.2 Gillies’in ı;bir doku eksikliğinin benzer 
bir dokuyla onarılması” ilkesi göz Önüne alındığında bir 
deri-derialtı dokusu eksildiği için sadece deri-derialtı 
dokusundan oluşan bir flebin kullanılması ve altındaki 
kasın bu flebin dolaşımı için feda edilmemesi oldukça 
mantıklı görünmektedir. Bu flepler, bu konsepte inanmış 
birkaç araştırmacı plastik cerrah tarafından geliştirilmiş
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Tablo 1: Derin inferior epigastrik arter perforatör flebi ile meme rekonstrüks iyonu uygulanan hastaların dökümü

O lgu lar Yaş Tanı Z a m a n la m a R ekonstr. A lıc ı a rte r A lıc ı ven  
y öntem i

K om plikasyon M e m e  başı - A reo ta Takip

1
M Ö
2

43 S o l m e m e  ca G e ç / 4  y ıl ip sü a te ra i D lEP fle p T D A  * K o n k o m ita n t Yok O k f le p  +  ta tu a j 2 4  ay

BÖ 55 B ila te ra l m e m e  c a E ş z a m a n lı B ila te ra l D lE P  f le p T D A K o n k o m ita n t S ağ H ep te  ven  öz Yok 23 ay

3
k o n je s y o n /n e k ro z

SK
4

64 S a ğ  m e m e  c a G eç /  2  y ıl ip s ila te ra l D lEP fle p İM A  * *  / 2 . k o t K o n k o m ita n t Y ok Yok 1 2  ay

NE
5
YA

4 0 S o l m e m e  c a G eç / 1 , 5  y ıl K o n tra la te ra l D lEP fle p İ M A / 3 .ko t K o n k o m ita n t Y ok O k f le p  +  ta tu a j 11 ay

3 8 S o l m e m e  c a G e ç / 1 ,5  yıl K o n tra la te ra l DlEP fle p İ M A / 3 .k o t K o n k o m ita n t P o s t-o p  2 . s aa tte O k t le p  +  ta tu a j 7 ay

a r te r iy e l y e tm e z lik /  
t r o m b u s /a r te r

FK 40 S ağ m e m e  ca G eç / 1 y ıl K o n tra la te ra l DlEP f le p İ M A / 3 .ko t K o n k o m ita n t P o s t-o p  2 2 , s a a tte Yok 5 ay

k o n je s y o n /h e m a to m  
y a ğ  ne k ro zu

KK 3 9 B ila te ra l m e m e  c a Eş za m a n lı B ila te ra l D lE P  fle p İM A  /  3 . k o t K o n k o m ita n t Y ok O k f le p  4- ta tu a j 3  a y

EN 41 S o l m e m e  ca G eç / 1 ,5  y ıl ip s ila te ra l D lEP fle p İ M A /  3 .k o t K o n k o m ita n t Y ok Y ok 1 ay

*TDA: Torakodorsal arter, **İMA: İnternal meme arteri

ve son 10 yıl içinde dünya çapında yayılmaya başlamıştır.
Bu çalışm anın amacı, perforatör flep 

uygulamalarının gelişimini literatür bilgileri ışığında 
derlemek ve kliniğimizde gerçekleştirilen perforatör flep 
uygulamalarım tartışmaktır.

HASTALAR VE YÖNTEM
Kliniğimizde, Kasım 2001-Temmuz 2003 tarihleri 

arasında 8 bayan hastada, 10 adet perforatör flep ile 
meme rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Yaşları 38 ile 
64 arasında değişen (ortalama 45,5) hastalarda altı tek 
taraflı, iki çift taraflı rekonstrüksiyon gerçekleştirildi. 
Yedi hastada meme ca nedeniyle mastektomi sonrası 
rekonstrüksiyon uygulanırken; yine meme ca nedeniyle 
meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi yapılmış olan bir 
hastada (Olgu 3), radyoterapiye bağlı ciddi nekroz ve 
dermatit gelişmesi nedeniyle ilk ameliyatından 2 yıl 
sonra mastektomi ve rekonstrüksiyon uygulandı. 
Olguların tümünde derin inferior epigastrik arter 
perforatör flebi (DTEP) tercih edildi ve tüm flepler 
serbest olarak aktarıldı. Alıcı damar olarak ilk iki hastada 
torakodorsal damarlar, son 6 hastada ise intemal meme 
damarları tercih edildi. Bu olguların takip süreleri 1-24 
ay idi (ortalama 9,57 ay). Hastalarla ilgili ayrıntılı bilgiler 
Tablo-1 ’de sunulmaktadır.

Cerrahi teknik: Teknik olarak flepler şu şekilde 
hazırlandı: Alt karın bölgesinde, göbek ile pubis arasında 
klasik abdominoplasti tasarımına benzer olarak yatay 
elips şeklinde flep tasarımı yapıldı. Akustik Doppler 
cihazı kullanılarak her iki taraftaki perforatör damarlar

işaretlendi. (Şekil-1) Önce göbek çevresinden insizyon 
yapılarak göbek rektus fasyasına kadar inilerek 
serbestleştirildi. Flebin alt kenarı insize edildi ve yine 
karın ön duvarı fasyasına kadar inildi. Bu aşamada 
superfısiyal epigastrik ven bulundu ve 2-3 cm kadar 
inferiora doğru diseke edilerek pedikül şeklinde izole 
edildi. Alt insizyonun ardından üst insizyon da fasyaya 
kadar inilerek flebin tüm kenarları tamamen 
serbestleştirildi. Kontralateral tarafta deri flebi lateralden 
mediale doğru fasya üstü planda kaldırılmaya başlandı. 
Rektus ön kılıfı hizasına geldikten sonra diseksiyona 
dikkatli bir şekilde devam edildi. Bu aşamada derin 
inferior epigastrik sistemden çıkıp, rektus kasım delerek 
deriyi besleyen değişik çaplarda perforatör damarlar 
bulundu. Küçük ve yetersiz damarlar koterize edildi. 
Kalın bir veni olan geniş çaplı bir perforatör seçilerek 
rektus ön kılıfı, bu perforatörün hemen yanından, 2-3 
cm superiorundan rektus kası alt kenarına kadar boydan 
boya açıldı. Bu aşamadan sonra perforatör damar, 
otom atik retraktör, künt uçlu mikromakas ve 
mikroforseps yardımı ile rektus kası lifleri ayırılarak ve 
kasa verdiği ince dallar mikrobipolar koter yardımı ile 
çok düşük güçte yakılarak rektus kasının altına doğru 
diseke edildi (Şekil-2). Kasın altına inildikten sonra 
perforatör damarın derin inferior epigastrik sistemden 
çıktığı noktaya ulaşıldı ve derin inferior epigastrik 
damarlar diseke edilmeye başlandı. Bu aşamada rektus 
kası alt ucunda, kasın lateral kenarının altından derin 
inferior epigastrik damarların girdiği nokta bulunarak 
damarlar sefalik yönde de diseke edilerek perforatörün
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çıktığı noktaya ulaşıldı. Bu aşamadaperforatör damarın 
çıktığı noktanın proksimali bağlanarak kesildi ve flep 
pedikülü hazırlandı. Daha sonra deri flebinin karşı 
tarafına geçilerek, flep fasya üstü planda d i seke edildi 
ve hazırlanmış olan perforatör damar dışında bir 
bağlantısı kalmayacak şekilde karın ön duvarından 
ayırıldı. (Şekil 3)

Alıcı y'atakta mastektomi insizyonu tam kat 
çıkarılarak patolojik incelemeye gönderiltti. Deriflepleri 
sefalik yönde pektoral kas fasyası üzerinde I. kosta 
hizasına kadar di s eke edildi. Mastektomi irisizy onunun 
in feri orunda, alt sınırı meme altı oluğundan I cm 
superiorda yarım daire şeklinde alan dezepitelize 
edilerek dermiş ve yağ dokusundan oluşan bir yumuşak 
doku adası bırakıldı. İlk iki hastada (3 flep) alıcı damar 
olarak torakodorsal arter ve ven, son altı hastada (7 flep) 
intemal meme arteri ve veni kullanıldı. Alıcı damarların 
hazırlanmasını takiben, derin inferior epigastrik damarlar 
kesilerek, pedikül rektus kasının içinden, pedikülü 
çaprazlayan interkostal sinirlere zarar vermeden çıkarıldı 
ve flep tamamen verici yataktan ayrıldı (Şekil-4). Uç- 
uca damar anastomozları yapıldıktan sonra, flep 
şekillendirildi. Flep şekillendirilmesi sırasında çift taraflı 
re kon s diksiyonlarda her iki flebin simetrik olmasına 
dikkat edildi. Tek taraflı r eko nstr Aksiyonlar d a ise, 
çoğunlukla karşı memeye sonradan mastopeksi ya da 
küçültme mammoplastisi uygulanacağından, flebin 
canlılığını tehlikeye atmayan en büyük boyutta doku 
aktarımı yapıldı. Alıcı sahaya getirilen flep, alt kutupta 
dermis-yağ adası üzerine yerleştirilerek bir miktar 
projeksiyon artışı sağlandı. Flebin kaudal kenarı meme 
altı oluğuna oturtuldu. Üst kutup dolgunluğunu sağlamak 
için de flebin sefalik kısmı dezepitelize edilerek pektoral 
deri flebinin altına yerleştirildi ve 3 ayrı noktadan 
pektoral fasyaya 2/0 vicryl dikişlerle tespit edildi. Flep 
nekrozu ya da yağ nekrozu riskini azaltmak amacıyla 
Zon 4 eksize edildi. Göbek insizyonu vertikal olarak 
kapatılarak meme projeksiyonuna katkıda bulunması 
sağlandı. Meme altı oluğuna ve üst loıtuba birer adet 
silikon dren yerleştirildi. Verici alanda ise rektus kas 
fasyası 1 numara vicryl ile prim er olarak kapatıldı. 
Herhangi bir sentetik greft kullanılmadı (Şekil 5-A ve 
B). Bu bölgede de iki adet silikon dren yerleştirildikten 
sonra hem alıcı hem verici alanda deri altı ve deri dikişleri 
konularak ameliyata son verildi.

Ameliyat sonrası 72 saat boyunca hastalar saatlik 
flep izlem formu kullanılarak takip edildiler. Bu dönemde 
fraksiyone heparin (Fraxiparine®, 2x0,3 c e) vepiracetam 
{Nootropil® ampul, 12 gr / 24 saat, İV infüzyon / 3 gün, 
NootropiP şurup % 20, 3x20 mİ PO / 4 gün) tedavisi 
uygulanan hastaların hastanede yatış süreleri 6-7 gün idi.

BULGULAR
Derin inferior epigastrik arter perforatör flebi 

(DIEP) ile meme rekonstrüksiyonu uygulanan 8 hastanın

DEEP FLEP İLE MEME REKONSTRÜKSİYONU

6’sında tek taraflı, ikisinde çift taraflı rekonstrüksiyon 
uygulandı. Çift taraflı rekonstrüksiyon uygulanan 
olgularda mastektom i ile eş zamanlı olarak 
rekonstrüksiyon yapılırken, diğer hastalar geç dönemde 
(1-4 yıl, ortalama 2 yıl) ameliyat edildi.

DIEP flep ile meme rekonstrüksiyonunda ortalama 
ameliyat süresi 9,5 saat idi. Hastalara uygulanan 10 
perforatör flepten 7"sinde hiçbir sorun gözlenmedi. Dört 
hastada (Olgu 1, Olgu 4, Olgu 5 ve Olgu 7) ameliyat 
sonrası 6. haftada ok flebi ile meme başı 
rekonstrüksiyonu, 3. ayda da tatuaj ile areola 
rekonstrüksiyonu (Permark® M icropigm entation 
Equipment, Permark Inc., NJ, USA) gerçekleştirildi 
(sırasıyla Şekil 6, 7, 8 ve 9). Olgu 2, erken dönemde 
ortaya çıkan ek sağlık sorunları ve beyin metastazları 
nedeniyle; radyasyon nekrozu nedeniyle ameliyat edilen 
Olgu 3 de estetik kaygısı olmaması nedeniyle (şuasıyla, 
Şekil 10 ve 11) meme başı ve areola rekonstrüksiyonunu 
arzu etmedi. Meme başı ve areola rekonstrüksiyonu 
henüz yapılmamış olan üç hastanın (Olgu 6 ve 8) henüz 
takipleri sürmektedir (Şekil 12 ve 13).

İki hastada ameliyat sonrası erken dönemde 
faıkedilen dolaşım bozuklukları, ikinci bir ameliyatla 
uygun şekilde giderilerek flep kaybı önlendi. Bunlardan 
ilkinde (Olgu 5) ameliyat sonrası 3. saatte flebin 
dolaşımının durduğu klinik olarak saptandı ve hasta acil 
ameliyata alınarak anastomoz yeniden değerlendirildi. 
Yapılan değerlendirmede arterde trombus saptandı. 
Anastomoz yenilenerek flep kurtarıldı. Ameliyat sonrası 
dönemde sorun olmadı. İkinci hastada (Olgu 6) ameliyat 
sonrası 22. saatte, flepte venöz konjesyon saptandı. Hasta 
acil olarak ameliyata alındı ve anastomoz çevresinde 
hematom olduğu görüldü, Anastomozun halen açık 
olduğu gözlendi. İrrigasyon, hemostaz ve yeniden dren 
konularak flep kurtarıldı. Ameliyat sonrasında kapiller 
geri dolum ve flebin ısısı normal olduğu halde, flebin 
normalden daha koyu renk aldığı ve daha sert bir kıvama 
eriştiği görüldü. Bu durum yağ nekrozu lehine 
yorumlandı.

Bir hastada (Olgu 2) venöz yetmezlik nedeniyle flep 
kaybedildi. Bilateral eşzamanlı meme rekonstrüksiyonu 
uygulanan bu olguda, sağ taraftaki DIEP flebi, venöz 
yetmezliknedeniyle ameliyat sonrası 8. saatte revizyona 
alındı. Torakodorsal vene yapılmış olan anastomozun 
çalışm adığı gözlenerek anastom oz yenilendi. 
Superfisiyal epigastrik ven ile torakodorsal sistem 
arasına yeni bir anastomoz daha yapıldı. Ancak flep 
kurtarılamadı. İlk ameliyattan 2 gün sonra hasta yeniden 
ameliyata alınarak flep debride edildi ve pektoral kas 
altına bir adet doku genişletici yerleştirilerek ameliyata 
son verildi. Üç ay sonra doku genişletici çıkarılarak 
yerine kalıcı jmplant yerleştirildi. Ameliyattan 1,5 yıl 
soma beyin metastazları gelişen hastada meme başı- 
areola rekonstrüksiyonu tamamlanamadı.
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Şekil 1: Alt karın bölgesinde, göbek ile pubis arasında klasik 
abdominoplasti tasarımına benzer yatay elips şeklinde flep 
tasarımı ve perforatör damarların işaretlenmesi.

Şekil 3; DIEP flebinin perforatör damar üzerinde kaldırılmış hali

Şekil 2: Perforatör damarın rektus kası lifleri ayırılarak kasın 
altına doğru diseke edilmesi.

Seki! 4: DİEP flebinin ve pedikülünün görünüşü.

Şekil 5: DIEP flebi ile yapılan tek taraflı (A) ve çift taraflı (B) rekonstrüksiyonlarda verici alanda rektus kas fasyasının primer olarak 
kapatılmış görünümü.
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Şekil 6: Olgu 1: Ameliyat öncesi (A) ve ameliyat sonrasi 6.ay (B) önden görünüm. Ameliyat sonrası 6. ayda sağ ve sol oblik 
görünüm (C ve D)

Şekil 7: Olgu 4: Ameliyat öncesi (A) ve ameliyat sonrası 3.ay (B) önden görünüm. Ameliyat sonrası 12. ayda ön ve oblik görünüm 
(C ve D)
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Şekil 8: Olgu 5: Ameliyat öncesi (A) ve ameliyat sonrası 2.ay (B). önden görünüm. Ameliyat sonrası 3. ayda ön ve yan görünüm (C 
ve D)



DEEP FLEP İLE MEME REKONSTRÜKSÎYONU

Şekil 9: Ameliyat sonrası 3. ay oblik görünüm (C ve D)

Şekil 10: Olgu 2: Ameliyat öncesi (A) ve ameliyat sonrası 3.ay (B) önden görünüm. Sağ memede flep kaybı nedeniyle, doku 
genişletici ve implant ile rekonstrüksiyon uygulandı. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle meme başı-areola rekonstrüksiyonu 
tamamlanamadı. Ameliyat sonrası 3. ayda sağ ve sol oblik görünüm (C ve D)
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Şekil 11: Olgu 3: Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulaması sonrasında radyasyon nekrozu gelişen hastanın ameliyat 
öncesi (A) ve ameliyat sırasındaki (B) görünümü. Sol küçültme mammoplastisînden 6 hafta sonra önden (C) ve oblik görünümler 
(D).

Şekil 12: Olgu 6: Ameliyat öncesi (A) ve ameliyat sonrası 3. ay (B) önden görünüm.
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Şekil 12: Ameliyat sonrası 3. ay ön ve oblik görünüm (C ve D) Hastada yağ nekrozuna bağlı olarak flebin renginde koyulaşma ve 
flep hacminde küçülme dikkati çekiyor.

Şekil 13: Olgu 8: Ameliyat öncesi (A) ve ameliyat sonrası 1. ay (B) önden görünüm. Ameliyat sonrası 1. ay ön ve oblik görünüm (C 
ve D)

TARTIŞMA
1980’li yıllarda kullanıma giren kas-deri flepleri, 

kasların bol miktarda kanlanması nedeniyle, özellikle 
üç boyutlu defektlerin rekonstrüksıyonunda çok güvenilir 
flepler olarak tercih edilmektedirler. Ancak bu fleplerin

çoğunlukla fazla hacimli olması, denerve olmuş kasın 
atrofık hale gelmesi ile tahmin edilemeyen bir hacim 
kaybı oluşturması ve belki de en önemlisi, verici alanda 
az veya çok işlev kaybı oluşturması olumsuz yönleridir. 
Bu nedenle araştırmacı plastik cerrahlar yeni ufuklara
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yönelmiş ve bu olumsuzlukları giderebilmek için, belki 
teknik olarak daha güç ama verici alan morbiditesi daha 
az olan onarım yöntemlerinin arayışına girmişlerdir.

İlk önce, doku def ektine yakınlığı ve birtakım 
geometrik ilkelere göre rastgele seçilen “randompattem” 
fleplerle başlayan rekonstrüksiyon yolculuğu, daha sonra 
kan akımının flep tasarımındaki öneminin ortaya 
konmasıyla yön değiştirmiş ve en/boy oranına göre flep 
tasarım ı ideolojisinin yıldızı giderek sönmeye 
başlamıştır. Ardından aksiyel flepler tanımlanmış ve 
bunları serbest flepler izlemiştir. Muskulokutan 
perforatörlerin deri fleplerinin kan dolaşımında ve 
sağkalımmdaki önemi neredeyse 35 yıldır bilinen bir 
gerçektir. 1967 yılında Fujino, aksîyel flcplerde 
muskulokutan perforatörlerin dokunun kanlanmasına 
katkısının aksiyel arterin kendisinin katkısına hemen 
hemen eşit olduğunu ve kas-deri fleplerinin deri adasının 
perforatörlerin yerleşimine göre tasarlanması gerektiğini 
gösterin İştir.3

Perforatör tabanlı flep adı ilk kez, 1988 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Kroll ve Rosenfıeld 
tarafından posterior orta hat defektlerinin on arımı için 
dile getirilmiş;4 aynı zaman diliminde Japon Koshima 
ve Soeda da rektus abdominis kası olmaksızın inferior 
epigastrik arter perforatör fleplerini tanımlamıştır.1 1988 
yılında Koshima tarafından tanımlanan anteromedial 
uyluk flebi bir perforatör flep olduğu halde 5, nedense 
perforatör flep tanımı kullanılmamıştır. Koshima ve ark. 
1991-1992 yıllarında serbest, inceltilmiş paraumbilikal 
perforatör tabanlı flepleri ve posterior tibial perforatör 
tabanlı flepleri de tanım layarak perforatör flep 
konseptinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır^' 
1994 yılında A.B.D.’de Ailen,3 Avrupa’da ise Blondeel 
tJ derin inferior epigastrik arter perforatör fleplerini 
(DIEP) ilk kez meme rekonstrüksiyonunda kullanarak 
büyük bir adım atmışlardır.

Zaman içinde perforatör flep uygulayan cerrahların 
sayısının ve deneyimlerinin artmasıyla, tenninolojide 
ortaya çıkan karışıklıkların ortadan kaldırılması için 
çeşitli yazarlar tarafından bazı önerilerde bulunulmuş 
1041 ve son olarak 2002 yılında Taitvan’da gerçekleştirilen 
6. Uluslararası Perforatör Flep Kursu’nda kullanılacak 
terimler konusunda bir fikir bildiği sağlanmıştır.12 Gerçek 
bir perforatör flep, bir ya da birden fazla perforatör damar 
üzerinde izole edilen deri ve/veya yağ flebi olarak 
tanımlanmıştır. Deri fleplerini besleyen perforatör 
damarlar direkt ve indirekt perforatörler olarak ikiye 
ayrılmış; Mathes-Nahai sınıflamasına12 göre direkt 
Icutanöz arterler (Tip A) direkt perforatörler olarak ifade 
edilmiştir. İndirekt perforatörler olarak adlandırılan 
septokutanöz (Tip B) ve muskulokutanöz ya da 
transepimisyal perforatörler (Tip C) ile beslenen flepler 
gerçek perforatör flepler olarak kabul görmüştür.12

Derin inferior epigastrik arter perforatör flebinin 
perforatör damarlarını inceleyen anatomik bir çalışmada,

göbek merkezli 8 cm yarıçapı olan bir yarım daire içinde 
en az 2 perforatör damar bulunabildiği belirtilmiştir.14 
Deri adasını besleyen perforatör damarların % 65’inin 
rektus kası içinde 4 cm,den kısa mesafe yol alan 
perforatörler, % 16’sınmtendinöz kesişme noktasından 
çıkan perforatörler, % 9’unun rektus kası içinde 4 emden 
daha uzun mesafe yol alan perforatörler, % 5’inin 
subfasyal seyreden perforatörler ve kalan % 5’inin de 
rektus medial kenarından çıkan paramedyan 
perforatörler olduğu gösterilmiştir.15

Son zamanlarda kompleks defektlerin onarılmasında 
rekonstrüktif merdiven kullanılması gerektiği görüşünün 
geçerliliği bazı durumlarda tartışmalı hale gelmiştir. 
Günümüzde, serbest fleplerin son çare olarak saklanması 
görüşü değişmektedir. Özellikle baş-boyun ve meme 
rekonstrüksiyonunda serbest flepleri ilk tercih olarak 
kullanan cerrahların sayısı giderek artmaktadır. İşte bu 
dönemde hastaların işlevsel kayıplarının en düşük 
düzeyde tutulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
açısından serbest perforatör flep uygulamaları plastik 
cerrahinin ufkunu genişletmiştir. Büyük miktarlarda 
sağlıklı, iyi kanlanan doku alttaki önemli kas yapıları 
sakrifîye edilmeden, tek bir perforatör damar üzerinde 
aktarılabilm ektedir. Pediküllü perforatör flep 
aktaranlarında da rotasyon arkı geleneksel fleplere göre 
oldukça fazla olup kanlanması daha güvenilirdir. Derinin 
vasküler anatomisinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte, 
pediküllü ve serbest perforatör flepler artık plastik ve 
rekonstrüktif cerrahinin standart teknikleri olmaya aday 
hale gelmişlerdir.

Derin inferior epigastrik arter perforatör flebinin, 
transvers rektus abdominis muskulokutan flebe (TRAM) 
üstün ve zayıf yanlan şu şekilde özetlenebilir:

Öncelikle otojen meme rekoııstrüksiyonu için çoğu 
hastada en uygun doku, alt karın bölgesinde bulunmakta 
olup, burada hazırlanan deri adası hem TRAM flebin, 
hem de DIEP flebin ortak deri adasıdır. Bu deri adasının 
anapedikülü derin inferior epigastrik arterdir. Pediküllü 
TRAM fleplerde, flebin pedikülü superior epigastrik 
arter olup, ana pedikül olan derin inferior epigastrik arter 
kesilmektedir. Bu nedenle pediküllü TRAM flep ile 
yapılan meme rekonstrüks iyonlarda flep kenarlarında 
dolaşım bozukluğu, kısmî nekroz ya da tam flep kaybı 
görülmesi, serbest fleplerle karşılaştırıldığında daha 
fazladır. Derin inferior epigastrik arterin ortalama çapı 
4,3 mm (2,8-5,7 mm) iken superior epigastrik arterin 
ortalama çapı 1,8 mm.dir. Derin inferior epigastrik arter 
perforatör flebi bir serbest flep olduğundan, pediküllü 
TRAM flebe oranla beslenmesi dalıa güvenilirdir. Derin 
inferior epigastrik arter perforatör flebi ile serbest TRAM 
flep arasında ise lazer doppler akımölçer, doku oksijen 
basıncı, deri sıcaklık ölçümleri sonrasında perfüzyon 
açısından bir fark bulunamamıştır.1*’

Derin İnferior epigastrik arter perforatör flebi ile 
serbest TRAM flebin deri adası aynı boyutlarda
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hazırlanabilir (ortalama 13 x 30 cm). Derin inferior 
epigastrık arter perforatör flebi sadece yağ dokusundan 
oluştuğu ve pedikülü 3 60 derece yönlendirilebıldiği için 
şekillendirmesi daha kolaydır. Derin inferior epigastrık 
arter perforatör flebinin gereken durumlarda interkostal 
sinirlerle duyusal innervasyonu mümkündür.

Derin inferior epigastrik arter perforatör flebinin 
vasküler pedikülü serbest IRAM  flebe oranla daha 
uzundur. Derin inferior epigastrik arter perforatör 
flebinde elde edilen ortalama pedikiil uzunluğu 11,8 
cm.dır (9-14,5 cm). Transvers rektus abdominis 
muskulokutan flebinin vasküler pedikülünün büyük 
kısmı rektus kası içinde seyretmekte olduğundan, pedikül 
iliyak arter çıkışma kadar diseke edilmiş olsa bile DTEP 
flepteki kadar uzun bir pedikül elde edilemez. Derin 
inferior epigastrik arter perforatör flebinin anastomozu 
pedikül uzunluğu nedeniyle serbest TRAM flebe oranla 
dalıa rahat yapılabilir.

Derin inferior epigastrik arter perforatör flebinde 
rektus kası yerinde bırakılmakta, rektus kasının 
innervasyon ve vaskülarizasyonu intakt olarak 
bırakılmaktadır. Pediküllü TRAM flepte rektus kasının 
tümüyle sakrifıye edilmesi, ameliyat sonrası dönemde 
karın ön duvarında zayıflığa bağlı yalanmalara yol 
açmaktadır. Serbest TRAM flepte ise rektus kasının 
sadece bir bölümü feda edilmektedir. Her iki teknikte 
de karın duvarının kapatılmasında sentetik gr eril ere 
gereksinim duyulabilmekte; bu da ameliyatın ekonomik 
yükünü artırmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde DIEP 
flep ile rekonstrüksiyon yapılan hastalarda ağrı ve 
analjezik ihtiyacının daha az, hastanede yatma süresinin 
daha kısa, karında şişkinlik veya fıtık riskinin daha düşük 
olduğu; göbek asimehisinin ve karın duvarında zayıflığın 
olmadığı belirtilmektedir.17 Rektus kas fbnksiyonunun 
3 ayda % 95, 6 ayda % 100 oranında ameliyat 
öncesindeki değerlere döndüğü de gösterilmiştir.111

Derin inferior epigastrik arter perforatör flebi serbest 
TRAM flep ile karşılaştırıldığında, özellikle superfısiyal 
epigastrik veni kalın, perforatör venleri ince olan 
fleplerde venöz konjesyon riskinin daha fazla olduğu 
belirtilmektedir.16 Aynı şekilde yağ nekrozu riskinin de 
serbest TRAM flebe oranla daha fazla olduğu 
söylenmektedir.19 Oysa NahabediaıTa göre, venöz 
konjesyon ve flep kaybı yaş, ağırlık, sigara kullanımı ve 
teknikten bağımsız; yağ nekrozu ise hastanın ağırlığı ve 
flebin büyüklüğü ile doğru orantılı iken hastanın yaşı ve 
cerrahi teknikten bağımsızdır.20 Ameliyat somasında bir 
venöz konjesyon durumu ile karşılaşma olasılığına karşı 
dikkat edilecek bir nokta, ameliyatın başında alt 
abdominal insizyon yapılırken superfısiyal epigastrik 
damar sisteminin zarar verilmeden bulunması ve 2-3 cm 
kadar inferiora doğru diseke edilerek pedikül şeklinde 
izole edilmesidir. Bu işlem 2-3 dakikalık bir zaman kaybı 
oluşturmakla beraber, ileride flepte oluşabilecek bir 
venöz konjesyon durumunda venöz boşaltma amacıyla

kullanılarak flebin kaybını önleyebilecek bir manevradır. 
Ayrıca, flebin üzerinde kaldırılacağı perforatör daman 
seçerken mutlaka ven çapı en kaim olan perforatörün 
seçilmesi çok önemlidir. Bizim klinik gözlemlerimize 
göre, superfısiyal epigastrik veni ince çıkan hastalarda 
perforatör damarların venleri kalın, superfisiyal 
epigastrik veni kalın çıkan hastalarda da perforatör veni er 
ince çıkmaktadır. Bu duruma, Blondeel 21 ve Kroll 19 
tarafından da dikkat çekilmiş ve ameliyatın başmda kalın 
bir superfısiyal epigastrik ven in bulunması bir uyarı 
olarak nitelendirilmiştir.

Derin inferior epigastrik arter perforatör flebinin 
serbest TRAM flebe göre en olumsuz yanı, perforatör 
damarların di seksiyonunun zahmetli olması ve ameliyat 
süresinin daha uzun olmasıdır. Çeşitli yayınlarda 
ameliyat süresini 45 dakika -  1 saat uzattığı söylense 
de, bizim deneyimimizde bir DIEP flebin diseks iyonu 
ortalama 2-2,5 saatte tamamlanmaktadır.

Serbest flep ile meme rekonstrüksiyonunda alıcı 
damar olarak internal meme damarları son yıllarda 
giderek artan sıklıkta kullanılmaya başlanmıştır. İlk iki 
olguda torakodorsal damarları seçmiş olmamıza karşın, 
anastomoz sırasındaki pozisyon zorluğu ve flep kaybı 
nedeniyle; gerek yerli, gerek yabancı literatürde iyi 
belirlenmiş avantaj ve dezavantajları da göz önüne 
alarak, son altı olgumuzda internal meme damarlarını 
tercih ettik.22'25 Bu olgular içinde sadece bir hastada arter 
anastomozunun yenilenmesine gerek duyulmuş ve flep 
kurtarılmıştır (Olgu 5).

Serbest flep uygulanan hastaların postoperatif 
dönemde yoğun bakım şartlarında takip edilmeleri 
şiddetle önerilmektedir. Flep kaybı olan olguda (Olgu 
2), sebep venöz yetmezlik olup, her ne kadar ilk kurtarma 
ameliyatında superfısiyal epigastrik ven ile yeni bir ven 
anastomozu yapılmış olsa da, zaman kaybının da etkisi 
ile flep kurtarılamamıştır. Arter anastomozu yenilenen 
hastada (Olgu 5) zam anında müdahale ile flep 
kurtarılmıştır. Olgu 6’da ise her ne kadar anastomoz 
çalışıyor olsa da, flebin dolaşımının geç dönemde 
sıkıntıya girmesi nedeniyle iskemiye duyarlılığı çok fazla 
olan yağ dokusunun yaygın olarak nekroza gittiği 
düşünülmektedir.

Alıcı yatakta anastomoz sonrasında memeyi 
şekillendirirken, mastektomi insizyonunun inferiorunda, 
alt sının memealtı oluğundan 1 cm superiorda yarım 
daire şeklinde alanın dezepitelize edilerek, dermiş ve 
yağ dokusundan oluşan yumuşak doku adasının 
bırakılması ve flepteki periumbilikal insizyonun vertikal 
olarak kapatılmasının yeni oluşturulan memeye yeterli 
projeksiyon sağladığını düşünmekteyiz. Üst deri flebinin 
kas üstü planda 1. kosta hizasına kadar kaldırılması ve 
flebin sefalik kısmının bu flebin altına uzatılarak dikişle 
üç noktadan pektoral kasa tespit edilmesi ile de üst kutup 
dolgunluğunun geç dönemde de korunabildiği 
görülmüştür. Bu yöntemlerle flebin alt insizyon skannm
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da memealtı oluğuna oturması sağlanarak, görünür skar 
oranı azaltılabilmiş ve daha iyi estetik sonuçlar elde 
edilebilmiştir.

SONUÇ
Perforatör hepler, kas-deri ve fasya-deri heplerinin 

evrimi sonucu ortaya çıkmış ve kısa zamanda büyük ilgi 
görerek, flep cerrahisinin en üst basamaklarında yer 
almaya aday bir konsept haline gelmiştir. Geleneksel kas- 
deri hepleriyle karşılaştırıldıklarında kasın korunması, 
flep tasarımında istenilen miktarda doku içermeye olanak 
sağlaması ve hastaların ameliyat sonrası iyileşme 
sürelerini kısaltması gibi üstünlükleri olan perforatör 
heplerin, mikro cerrahi teknikteki gelişmelere paralel 
olarak tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de daha 
yaygın uygulama alanları bulacağını düşünmekteyiz.
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