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ÖZET
Peldoralis majör myokutan flebi, baş ve boyun defektlerinin 
rekonstrüksiyonu başta olmak üzere, klinik kullanımının 
çeşitliliğ i ile p la s tik  cerrahide önemli yer tutan 
rekonstrüksiyon seçeneklerinden biridir.
Kliniğimizde, Eylül 1996-Eyliil 2002 tarihleri arasında 34 
hastaya değişik bölgelerdeki defektlerin rekonsrüks iv o mı için 
35 adet pektoralİs majör myokutan flep kullanıldı. Flep, 
olguların 15 sinde tümör eksizyonu sonrasında oluşan baş ve 
boyun defektlerin.de, 5 hastada faringokııtanöz fis lü l  
onarım ında, 3 olguda parsiyel ya da toial özefagus 
rekonstrüksiyonunda, total özefagus rekonslniksiyonuyapılmış 
1 olguda gelişmiş fistülün onarımında, 4 hastada boyun 
diseksiyonu sonrasında gelişen tam kat flep  nekrozunun 
yarattığı defektin giderilmesinde, 5 hastada tümör eksizyonu 
ya da pacemaker reaksiyonu sonucu oluşan göğüs ön duvarı 
kefekilerinde, /  hastada ateşli silah yaralanmasına bağlı 
oluşmuş omuz defektinde deltoid kasın fonksiyonel 
rekonstrüksiyonunda kullanıldı. Flepler, 2 olguda kompozit 
osseomyokutan flep (PMOMF), diğer 32 olguda myokutan 
flep (PMMF) olarak transfer edildi.
Bu makalede, retmspektif olarak hastalar incelenmiş, flebiti 
kullanım alanları, estetik ve fonksiyonel sonuçlar ve oluşan 
komplikasyonlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pektoralİs majör myokutan flep, dudak 
rekonstrüks iyonu, faringokutanöz fls tü l, özefagus 
rekonstrüksiyonu, göğüs ön duvar rekonstrüksiyonu, omuz 
rekonstrüks iyonu

GİRİŞ
Pektoralİs majör myokutan flep, ilk kez 1968’de 

Hueston ve McConchie tarafından toraksın anterior 
bölgesinin defektleri için rotasyon flebi olarak 
kullanılmış, 1979’da Ariyan’ın geniş baş-boyun 
defektlerinin rekonstrüksiyonunda kullanım ını 
bildirmesinden sonra evrensel olarak kabul görmüş ve 
uygulanması yaygınlaşmıştır u . 1980’de kompozit 
mandibular defektte 5. ya da 6. kostayla beraber 
kullanımı bildirilmiştir 3. Kan desteğinin güvenilirliği, 
düşük donöı* alan morbiditesi, baş-boyun bölgesine yakın 
olması, rotasyon arkının genişliği, rekonstrükte edilecek

SUMMARY
Pectoralis Majör Myocutaneous Flapfor Various Purposes: 
Clinical Study
Pectoralis majör myocutaneous flap has wide clinical usage 
İn plastic and reconstructive sıtrgery especially in head and 
nede reconstruction. İn our clinic, 75 pectoralis majör 
myocutaneous flap were used in 34 cases w hum presented 
with defects in different areas beiween 1996 September and 
2002 September. Flap was used İn head and neck defects 
fb lkm irg  turno ur excision in 15 cases, for reconstruction o f 
pharyngoculaneous fistulas in 5 cases, partial or total 
oesophageus reconstruction in 3 cases and fistula  
reconstruction in one case who had oesophageus 
reconstructionpreviously, reconstruction in 4 cases have full- 
thickness flap necrosis followİng neck disseetion, in 5 cases 
have anterior thoracal wall defectsföllowing tumour ablation 
or pace-maker reaclion and for reconstruction o f the deltoid 
funetion in one case presented wilh a large defect on the 
shoulder caused by gunshot. Flaps w ere transferred as 
composite osseocutaneous flaps (PMOMF) in two cases and. 
the others were transferred as myocutaneous flaps (PMMF). 
İn this article, patients were inspected retrospectively and the 
clinical usage o f the flap, aesthetic andfuncüonal results and 
postoperative complications w ere evahıated.
Key Words: Pectoralis majör myocutaneous flap, I ip 
reconstruction, pharyngacutaneous fistula, oesophageus 
reconstruction, anterior thoracal wall reconstruction, shoulder 
reconstruction

bölgenin gereksinimine göre değişik kompozisyonlarda 
kullanılabilmesi (muskuler, myokutan, osseomyokutan, 
myofasyal) ve teknik olarak uygulanmasının kolay 
olması, bugün özellikle baş-boyun bölgesinde pektoral 
flebin ilk seçenek olarak kullanılmasını sağlamaktadır. 
Literatürde geniş serilerde bildirilen başarı oranları 
oldukça yüksek olup, karşılaşılan minör komplikasyonlar 
genellikle konservatif yöntem lerle tedavi 
edilebilmektedir 41S. Pektoralİs majör myokutan flep, 
baş-boyun dışında göğüs ön duvarı, omuz ve aksiller 
bölgeye de rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu nedenle bu 
bölgelerde oluşan geniş ve derin defektlerin onarımında
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REKTÖR ALIŞ MAJÖR FLEP

Tablo 1: Pektoralis majör flebi ile rekonstrüksiyon uygulanan hastaların dökümentasyonu

Defekt Bölgesi Etiyoloji Hasta Sayısı Uygulanan

Flep

Komplikasyonlar

Total alt dudak, 

peri ora] ve yanak 

bölgesi

Alt dudak tümörü H M 2 PMMF Kötü estetik ve 

fonksiyonel sonuç 

(a -6 )

Enfeksiyon (n=4) 

Revizyon (n=4)

Ora! kavite ve 

mandibula

Oral kavite tümörü N—3 PM M F(n=l) 

PMOMF (n=2)

Fistül (n H ) 

Enfeksiyon (n -1 ) 

Revizyon (n=T)

Total kemik kaybı 

(n -2 )

Faringokutanöz

fıstül

Tümör ablasyonu 

(Total

larinjektomi)

N=5 PMMF Enfeksiyon (n= l)

Ozafagus

(parsiyel)

Tümör ablasyonu 

(parsiyel ozafagus 

eksizyonu)

N=2 PMMF Fistül (ır= 1)

Kötü estetik sonuç 

(n-2)

Ozafagus (total) Tümör ablasyonu 

(total ozafagus 

eksizyonu)

N~1 PMMF Fistül (n~l) 

Enfeksiyon (n~l) 

Revizyon (n— I)

Kötü estetik sonuç 

(n= l)

Ozafagus fistülü PMMF le total

ozafagus

rekonstrüksiyonu

N -1 Kontrlateral

PMMF

Kötü estetik sonuç 

(n= l)

Boyun bölgesi Boyun N=4
1
PMMF

tercih edilen fleplerdendir 19'20.
Bu özellikleri nedeniyle kliniğimizde de sık 

kullanılan bu flebi, son 6 yıl içinde 34 hastada uyguladık. 
Baş boyun bölgesinde, gögüs ön duvarında ve üst 
ekstremde proksimalinde defekt onarımı ve fonksiyonel 
kas rekonstrüksiyonu gibi değişik amaçlarla

kullandığımız bu flebin 
estetik  ve fonksiyonel 
sonuçlarını retrospektif 
olarak inceledik.

GEREÇ ve YÖNTEM
Eylül 1996- Eylül 

2002 arasında, İzmir 
A tatürk Eğitim  ve 
A raştırm a Hastanesi 
Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Kliniği’nde yaşları 
11-79 (ort: 63) arasında 
değişen, 13’ü kadın, 21 ’i 
erkek toplam 34 hastaya 
değişik boyutlarda ( 4 x 5  
cm - 12 x 15 cm) toplam 
35 adet flep; pektoralis 
m ajör myokutan flebi 
(n=32), osseomyokutan 
flep (8x6 cm myokutan ve 
8 cm’lik 6. kot segmenti) 
(n-2) ve reverse muskuler 
flep (n= l) şeklinde 
uygulandı. Defekt bölgesi, 
etiyoloji, hasta sayısı, 
uygulanan flep ve 
komplikasyonlarla ilgili 
b ilg iler tablo l 5 de 
verilmiştir.

Uygulanan Heplerin 
21 tanesi oluşan defektlerin 
kapatılm ası amacıyla 
prim er flep olarak, 14 
tanesi değişik nedenlerle 
oluşan komplikasyonların 
giderilmesinde sekonder 
prosedür olarak
uygulanm ıştır. Flepler 
gÖgiis ön duvarı onarımı 
yapılan hastalar dışında, 
defekt alanı tarafından 
ipsilateral, orta hat 
defektleri için sağ taraftan 
kaldırılm ıştır. Total 
özefagus rekonstrüksiyonu 
uygulanan 1 hastada oluşan 
fıstül komplikasyonunun 
onarılması amacıyla diğer 

pektoral kas da kullanılmıştır.
Cerrahi Telmih: Torakoakromial arterin izdüşümü 

işaretlendikten sonra pivot nokta ve alıcı alan arası 
uzaklık ölçülerek uygun pedikül uzunluğu ve distalinde 
defekte uygun büyüklükteki cilt adası işaretlendi. Flep; 
cilt, subkutan doku, fasya ve pektoral kas insize edilerek
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distalden proksimale doğru eleve edildi. Pivot nokta ve 
alıcı alan arasında cillaltında bir tünel oluşturulup flep 
buradan geçirildi ve alıcı alana adapte edildi. Cildin 
gevşekliğine ve kaldırılan flebin boyutuna bağlı olarak 
donör alan primer stitüre edildi ya da kısmi kalınlıklı 
cilt greftiyle kapatıldı. Oral “linmg'ya da mukoza desteği 
gereksinilen fıstül ya da özefagus rekonstrüksiyonu 
olgularında lümen kısmına myokutan flebin deri kısmı 
getirilerek kasın üzeri cilt greftiyle örtüldü.

Osseom yokutan flepte 6. kosta, üzerindeki 
periosteum ve kas-deıi adasıyla beraber eleve edildi. 
Elevasyon sırasında kas ve kemik arasındaki ince 
vasküler bağlantılar korundu ve 8 d irlik  bir segment 
adapte edildiği kemik defekti alanına çelik tel ile 
tutturuldu.

Reverse pektoral muskuler flepte, kas, majör 
pedikülleıi bağlanarak, 2, 3 ve 4. interkostal perforatörler 
üzerinde defekt alanına alt yüzü üste gelecek tarzda 
çevrilerek adapte edildi ve üzeri cilt greftiyle kapatıldı.

Pektoralis majör flebinin uygulama alanları ve hasta 
grupları şöyledir:

1) Alt dudak tümörü (n=ri 2): Bu gruptaki hastalar 
ileri evre alt dudak tümörüydü (Evre 3,4). Ortalama yaş 
65 idi ve 8’i erkek, 4’ü bayan hastaydı. PMME, 5 hastada 
komissür yerleşimli tümör nedeniyle, mukoza, kas ve 
cilt dokusunu içeren tam kat yanak ve total alt dudak 
o narımı, 7 hastada mental bölgeyi içine alan tam kat 
dudak rekonstrüksiyonunda kullanıldı. Flep bir yüzü oral 
lining’i, diğer yüzü cilt kısmını oluşturacak şekilde 
katlanarak defekt bölgesine adapte edildi. İki hastada 
palmaris longus tendonundan alman tendon grefti 
katlanılan flebin içinden geçirilerek transvers şekilde 
bilateral kommissürlere asıldı. Hastaların hepsine 
ıııodifıye radikal ya da radikal boyun disseksiyonu ek 
cerrahi işlem olarak yapıldı.

2) Oral kavİte tümörü (n=3): Bu grupta bir erkek 
hastaya yumuşak doku rekonstrüksiyonu için aynı 
taraftan hazırlanan PMMF kullanıldı. Bayan hastada 
bukkal mukoza tümörü cilt tutulumu nedeniyle tam kat 
eksize edilirken mandibula rezeksiyonu ve modifıye 
radikal boyun diseksiyonu yapıldı. Mandibulada 
osteosarkom olan 51 yaşındaki erkek hastaya total 
segmental mandibulektomi uygulandı. Mandibula 
rezeksiyonu yapılan 2 hastaya PMOME ile yumuşak 
doku ve kemik rekonstrüksiyonu yapıldı. Bu olgular 
postoperatif 7 gün nazogastrik tüple beslendikten sonra 
oral beslenmeye geçildi.

3) Faringokutanöz fistül (n=5): Daha önce 
larinjektomi geçirmiş ve faringokutanöz fıstül oluşan 2’sı 
bayan 3’ü erkek 5 olguda, primer operasyondan 3-8 ay 
sonra PMMF ile onanın yapıldı.

4) Özefagus rekonstrüksiyonu (n=3): Yaşları 43-71 
arasında değişen 2’ si erkek 15 i bayan 3 olguda, özefagus 
tutulumu olan larinks tümörü ye hipofarinks tümörü 
nedeniyle oluşan defekte 2 parsiyel, 1 total özefagus

rekonstrüksiyonu uygulandı. PMMF tüm olgularda sağ 
taraftan ve trapezoid şekilde planlandı.

5) Özefagus fstülü (n= l): Total özefagus 
rekonstrüksiyonu yapılan 1 olguda gelişen fistül 
sekonder olarak iyileşmeyince diğer taraftan hazırlanan 
PMMF ile onarım yapıldı.

6) Boyun disseksiyonuna bağlı flep nekrozu (n=4): 
Baş-boyun tüm örüne bağlı daha önce boyun 
disseksiyonu geçirmiş ve tabanda vital yapıların ekspoze 
olduğu defekti olan 3’ü bayan l ’i erkek 4 hastaya 
ipsilateral PMMF yeterli cilt adasıyla beraber transfer 
edildi.

7) Göğüs Ön duvarı defekti (n—5): Pacemaker 
reaksiyonu sonucu oluşan cilt fıstülü eksizyonu ve tümör 
eksizyonunu takiben oluşan 15 i kadın 4 ’ ü erkek toplam 
5 hastadaki göğüs ön duvarı defektine karşı taraftan 
kaldırılan PMMF uygulandı.

8) Stemal defekt (n=I): By-pass operasyonu sonrası 
sternal bölgede cilt defekti oluşan hastaya sağ taraftan 
interkostal perforatörler e bağlı pektoralis reverse 
muskuler flep hazırlandı. Flebin üzeri greftlendi.

9) Omuz bölgesi defekti (n= l): Ateşli silah 
yaralanması sonucu deltoid kasta ağır hasarı olan ve 
humerus başının ekspoze olduğu 11 yaşındaki erkek 
olguya PMMF ada flebi haline getirilerek fonksiyonel 
deltoid kas rekonstrüksiyonu ve cilt onannu için transfer 
edildi. Donör alan primer kapatıldı, nipple areola yerinde 
bırakıldı.

BULGULAR
Hastanede kalış süreleri 8-17 gün arasında değişti. 

(ort:ll gün). Myokutan flep yapılan 2 hastada parsiyel 
nekroz, osseomyokutan flep yapılan 2 hastada total 
kemik kaybı oluşüı. En sık karşılaştığımız komplikasyon 
enfeksiyondu (% 23.5). Uygun pansuman ve kültüre 
spesifik antibiyotik tedavisiyle tüm enfeksiyon olguları 
sağaltıldı. Oral kavite tümörü ve özefagus 
rekonstrüksiyonu için PMMF uygulanan ve fıstül gelişen 
3 olgudan biri konservatif tedaviyle; ikisi cerrahi 
revizyonla tedavi edildiler. Bir hastaya revizyon sırasmda 
diğer taraftan PMMF uygulandı ve oluşan fîstüllerin 
tümü başarıyla kapatıldı. Öpere edilen 13 kadın hastanın 
hepsinde meme başı asimetrisi izlendi.

Alt dudak tüm örü eksizyonu sonrası 
rekonstrüksiyonu takiben 6 hastada (%50) belirgin 
fonksiyonel ve estetik komplikasyonlar ortaya çıktı. 
Konuşmada güçlük, tükrıik salgısının dışarı akması, 
çiğneme zorlukları ve flebin kitleli yapısı nedeniyle doğal 
anatom iyle bağdaşmayan görüntü bunlardan 
başlıcalarıdır (Şekil 1A,B). İki olguya fonksiyonel 
komplikasyonların azaltılması amaçlı palmaris longus 
tendon askısı uygulandı ancak tendon greftlerinde nekroz 
izlendi, başarısız olundu. Bu gruptaki olguların dördüne 
operasyondan 3-7 ay sonra revizyon yapıldı. Revizyon 
sırasında flep kitlesi küçültüldü, flebe dahil edilen nipple

Türk Plast Re kon s tr Est Cer D erg (2004) Cilt: 12, Sayı: 3
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PEKTORALİS MAJÖR FLEP

Şekil 1A: Alt dudakta evre 4 ülserovejetan epidermoid 
karsinom. B: Tümör eksizyonu ve pektoralis majör myokutan 
fleple rekonstrüksiyon sonrası erken postoperatif dönemde 
görünüm. C: Flep revizyonu ve dil flebi sonrası görünüm.

areola eksize edildi, 1 hastada vermilyon oluşturmak 
üzere ventral bazlı dil flebi yapıldı, ancak kısmen başarılı 
olundu (Şekil 1-c). Hastalardan yedisine postoperatif 1-
3. aydan soma adjuvan radyoterapi (RT) verildi, İzlemde

flepte eriteni, ödem artışı ve salivasyonda artış, lokal 
ülserasyonlar izlendi, ancak parsiyel ya da total flep 
kaybı görülmedi. Dört-6 yıllık izlemde hastaların altısı 
sistemık metastaz ya da genel durum bozukluğu ile 
kaybedildiler, 1 Ünde flep kenarında lokal nüks izlendiği 
için, tekrar RT uygulandı. Diğer hastalar izlem altındadır.

PMOMF yapılan 2 olguda total kemik kaybı 
oluştuğu, kemiğin viabl olmadiği Tc99m ile yapılan 
kemik sintigrafisinde doğrulanmıştır. Ancak oluşan 
deform ite hasta onayı alınam adığından 
düzeltilememiştir.

Larinjektomi sonrası faringokutanöz fistül oluşan ve 
PMMF ile rekonstrüksiyon uygulanan hastalarda flep 
başarılı sonuç verdi. Yalnızca 1 hastada gelişen 
enfeksiyon antibiyotiktedavisi ve lokal pansumanlarla 
giderildi. Bu hastaların 6 ay- 1 yıllık izlemlerinde 
fonksiyonel problem izlenmedi. Estetik olarak ada 
şeklinde ve küçük boyutlarda hazırlanmış olan flep hiçbir 
hastada yakınmaya neden olmadı (Şekil 2-a, 2-b).

Özefagus rekonstrülcsİyonu yapılan hastalarda 
fonksiyonel yönden revizyon gerektirecek bir problem 
saptanmadı (Şekil 3-a, 3-b). Postoperatif 6. ayda çekilen 
baryumlu grafilerde pasajın patent olduğu gösterildi 
(Şekil 3-c). Ancak bu hastalarda estetik yönden sonuçlar 
“kötü” olarak değerlendirildi. Büyük göğüslü kadın 
hastalarda flebin kitlelİ grünümü boyunda belirgin 
deformite yarattığı gibi donör alanda meme başı 
asimetrisi oluşmasına neden oldu. Parsiyel özefagus 
rekonstrüksiyonu yapılan 1 olguda gelişen fistül spontan 
olarak kapandı ancak total özefagus rekonstrüksiyonu 
yapılan olguda oluşan fistül izlem süresince 
kapanmayınca karşı taraftan alman PMMF ile fistül 
onarım ı yapıldı.

Boyun diseksiyonu sonrası flep nekrozu gelişen ve 
PMMF ile onarım yapılan hastalarda fonksiyonel sonuç 
çok iyi idi. Görünüm açısından hiçbir hasta revizyon 
isteminde bulunmadı.

Göğüs ön duvar rekonstrüksiyonu yapılan hastaların 
birinde parsiyel nekroz gelişti. Bir süre pansumanlarla 
izlenen hastaya daha sonra revizyon yapıldı. Tüm 
hastaların 6 ay- 1 yıllık izlemlerinde komplikasyon 
izlenmedi (Şekil 4-a, 4-b, 4-c). Yalnız tüm hastalarda 
meme başı asimetrisi oluştu.

Sternal defekt onaranı yapılan hastada 
komplikasyon izlenmedi ve sonuç çok iyi olarak 
değerlendirildi (Şekil 5A-C).

Omuz bölgesine PMMF yapılan olguda 
komplikasyon izlenmedi. Pektoral kas proksimaide 
defektif olan deltoid kasın proksimalini oluşturduğu için 
kolun fonksiyonel olarak da iyileştiği gözlendi (Şekil 
6A,B). Ancak hastada aynı zamanda humerus başı 
parçalı fraktürü bulunduğu için tam fonksiyonun 
kazanılması amacıyla fizik tedaviye yönlendirildi.



Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2004) Cilt: 12. Sayı:3

Şekil 2A: Larinjektomi sonrası oluşmuş faringokutanöz fistül. B: Postoperatif 8. aydaki görünüm.

Şekli 3A; Parsiyel özefagus defekti. Özefagus arka duvarı 
iz leniyor ancak ön ve yan duvarlar mevcut değil. B: 
Rekonstrüksiyon sonrası 6. aydaki görünüm C: Hastanın 
Baryumlu özefagus grafisi. Pasaj düzenli olarak izleniyor.
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PHKTORAÜS MAJÖR FLEP

Şekil 4A: Göğüs ön duvarı sağ tarafta, cilt altından plevraya 
dek uzanan desmoid tümör. Ciltte insizyonel biyopsi skarı 
görülüyor. B: Hastanın operasyon sırasındaki görünümü. 
Göğüs ön duvarında plevraya dek uzanan geniş ve derin defekt 
oluşmuş. Tümör tutulumu nedeniyle brakial pleksus da 
çıkarılmış. C: Rekonstrüksiyon sonrası erken postoperatif 
görünüm. Cilt eksizyonu yapılmadığı için alınan cilt adası kas 
kitlesine göre daha küçük. Şekil 5A: Koroner baypas sonrası sternum üzerinde oluşmuş, 

kemiğe dek ilerleyen doku defekti. B: Operasyon sırasındaki 
görünüm. Sağ taraftan pektoralis majör kas flebi interkostal 
perforatörlere bağlı olarak (reverse) kaldırılmış.



TARTIŞMA
Ülkem izde, özellikle kırsal bölgelerde cilt 

tümörlerinin başlangıç aşamasında tanı ve tedavisi halen 
büyük oranda mümkün olmamaktadır. Baş- boyun 
bölgesi, cilt tümörlerinin en sık yerleştiği alanlardan biri 
olduğundan, ileri evre tümörlerin çıkarılması sonrasında 
oluşan geniş defektler için, morbiditesi düşük, hızlı, 
pratik, az maliyetli ve güvenilir fleplere gereksinim 
vardır. PMMF, boyun ve yüzün 1/3 alt bölgesindeki 
kompozit doku defektlerinin tek aşamalı on arı mim 
sağlayabilen ve değişik kompozisyonlarda kullanım 
olanağı sunan değerli bir rekonstrüksiyon seçeneğidir.

İntraoral rekonstrüksiyonda am açlar yara 
iyileşmesinin hızla sağlanarak yapılacak ek tedaviler 
varsa bunların gecikmemesi, dil fonksiyonunun 
ulaşılabilen maksimum oranda sağlanması ve iyi estetiğin 
elde edilmesidir. Bu böİgede pektoral flep pediküllü 
flepler içinde neredeyse standart flep olarak 
kullanılmaktadır. Flep bu bölgede kontamine ve ıslak 
bn ortama maruz kalır, fistül oluşumu en sık görülen 
komplikasyonlardandır (,’7’9,I2J7’21. Bizim de oral kavite 
rekonsrüksiyonunda kullandığımız 3 hastadan birinde 
fistül oluştu. Matress sütür atılması bu komplikasyonun

engellenmesinde etkili olabilir. Bu fıstüller genellikle 
bizim hastamızda da olduğu gibi spontan iyileşir.

Osseomyokutan olarak kullandığımız 2 olguda total 
kemik kaybı olduğunu izledik. Literatürde PMMF ile 
birlikte 5. ve 6. kotların anterior kısmından bir segmentin 
kaldırılması yüksek morbiditeyle beraberdir ve kemiğin 
nekroz oranı yüksektir I222.

PM M F’i kullandığımız hiçbir olguda, flebin 
ulaşabildiği mesafeyi arttırmak amaçlı kullanılan ve 
yüksek komplikasyon oranıyla anılan klavikula 
osteotomisine gerek duyulmamıştır. Bunun yerine geniş 
flebe ihtiyaç duyduğumuz 1 olguda flebi distal 
perforatörlerden random beslenmek üzere kas sınırının 
distaline doğru uzattık ve flep beslenmesiyle ilgili bir 
komplikasyonla karşılaşmadık.

PMMF uyguladığımız 9 hastaya postoperatif 
donemde RT uygulanmıştır. Ancak hastaların hiçbirinde 
flebin total ya da parsiyel kaybına yol açacak ciddiyette 
komplikasyon görülmemiştir

Larinks, hipofarinks ya da servikal özefagusun ileri 
evre kanserlerinde genellikle bu yapıların tümünün 
rezeksiyonu gerekir. Eksizyon sonrası oluşan ve primer 
kapatılamayan hipofarinks ve özefagus parsiyel veya
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sirküler defektlerinin onarımmda pektoralis majör 
myokutan flebi kullanılabilir. Motilite olmaması, büyük 
hacimli bir flep olması, stirüktiir ya da fıstül oluşabilmesi 
risklerine karşın pektoral flep diğer yöntemlerin (gastrik 
transpozisyon, serbest bağırsak ransferi) daha invaziv 
yöntemler olduğu ve özel ekip gerektirdiği gerekçesiyle 
bazı kliniklerde kullanılmaktadır6'8’21’23’24. Bizim özefagus 
rekonstrüksiyonu ve fistiil onanını uyguladığımız 
hastalarımızda, boyundaki kitleli görünüm kötü estetik 
sonuç olarak değerlendirilmiştir. Bu, özellikle iri göğüslü 
kadın hastalarda belirgindir. Bunun yamsıra göğüs ön 
duvarında kili anması fazla olan Akdeniz ırkı erkeğinde 
lümen mukozasını oluşturacak deri kısmının ileride 
problem yaratabileceğini düşünmekteyiz. Ancak bizim 
hastalarımızda pasajın patent olduğu ve striktür 
oluşmadığı klinik olarak ve postoperatif 6. ayda yapılan 
baryumlu grafilerle gösterilm iştir. Özefagus 
rekonstrüksiyonunda preoperatif planın doğru 
yapılmasının, daha sonra oluşabilecek distorsiyoıılan ve 
striktürleri engelleyeceği kanısındayız.

Pektoralis majör myokutan Hep iyi kanlanan hacimli 
dokusu ile boyundaki büyük damarların korunmasında 
da kullanılmaktadır6'7’14’16’11’24. Boyun diseksiyonu sonrası 
cilt heplerinde nekroz gelişen olgularda yumuşak doku 
örtüsünün sağlanmasında başarılı sonuçlar vermektedir. 
Radika] boyun diseksiyonunu takiben oluşan flep 
nekrozunun debridmanı sonrasında postoperatif boyun 
bölgesine RT alması öngörülen 1 olguda submental 
bölgedeki defekt myokutan fleple onarılmış, 
proksimal indeki kas seğmen ti, boyundaki vital yapıların 
kapatılmasında kullanılmıştır. Aynı zamanda bu kas 
segmentiyle boyun konturunun da düzeltilmesi mümkün 
olmuştur.

Kalıcı pacemaker yerleştirilen bazı hastalarda bir 
süre sonra pacemakerhn üzerindeki ciltte erozyon ve 
buna bağlı fistüî 1er m eydana gelm ektedir. Bu 
komplikasyonun nedenleri araştırılmış ve değişik 
faktörler (implantm yerleştirildiği poşun yeri, işlemi 
yapan İrişinin deneyimli olup olmaması, enfeksiyon) öne 
sürülmüştür. Bu hastalar kardiyoloji servisinden pace’in 
üzerinin sağlam ve bol kanlanan bir dokuyla örtülmesi 
istemiyle kliniğimize yönlendirilmiştir. Karşı taraftan 
hazırlanan pektoral flep bu gereksinimleri karşılayabilir. 
Bu yöntemi uyguladığımız hastaların 6 ay- 1 yıllık 
izleminde komplikasyon izlemedik.

Pektoralis majör kas flebi uzun zamandır değişik 
nedenlerle oluşan deltoid kas fonksiyon defektinin 
giderilmesinde başarıyla kullanılmaktadır 25_2S. Bizim 
olgumuzda da omuz abduksiyonuna (parçalı humerus 
fraktürüne rağmen) büyük katkısı olmuştur.

Özellikle son yıllarda mikrocerrahide artan 
ilerlemeler, bu konuda eğitimli uzman sayısında artış ve 
teknikteki ilerlemelere bağlı, tümör cerrahisi sonrası baş 
boyun rekonstrüksiyonunda serbest doku transferleriyle 
daha az komplikasyon oranları bildirilmektedir. Bununla

birlikte hastaların ileri yaşlarının getirdiği morbidite, alıcı 
alanda tümör invazyonu olmayan güvenilir alıcı damar 
bulmada zorluk, mikrovasküler anastomozlarm tükürük 
ve enfeksiyonla kontaminasyon riski, daha önce alıcı 
alana radyoterapi uygulanmış olması, yüksek maliyet ve 
teknik donanım yetersizlikleri halen konvansiyonel 
fleplerin öncelikli seçilmesinde rol oynayan etkenlerdir. 
Kliniğimizde bu olgularda en sık tercih edilen flep 
pektoralis m ajör m yokutan flebidiı*. Bu flebi 
kullandığımız hastaların bir kısmında (özellikle alt dudak 
onanını yapılan hastalarda) flebin zayıf-orta estetik sonuç 
verdiği söylenebilir. Bu nedenle ince bir fleple onarım 
gerektiren defektlerin onarımmda daha az kitleli, kolay 
katlanıp şekil verilebilen ve fonksiyonel olabilecek 
serbest heplerin kullanılması görüşünü destekliyoruz.
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