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ÖZET

SUMMARY

Dudağın mukoza, vermilyon ve oral komisürleri içeren geniş
defektlerinin rekonslniksiyonu genellikle zorluk teşkil eder.
Literatürde çok sayıda rekonstmksiyon metodu tanımlanmıştır.
Ancak alt dudağın geniş defektleri için tanımlanmış İdeal bir
metod halen mevcut değildir. Lokal dokuların kullanımı dudak
rekonstrüksiyonunun tem elini oluşturur. A lt dudak
rekomirüks iyon un da amaç, normale yakın görünüm sağlamak
ve oral sfinkter fonksiyonunun devamlılığını oluşturmak
olmalıdır. Karapandzic flep, rotasyon flepler, yanak ilerletme
flepler i, kompozit nazolabial ve gate flepler alt dudak kısmi
defektlerinde en sık kullanılan fleplerdir. Nazolabial flep alt
dudak rekonstrüksiyomında sınırlı olarak kullanılmaktadır. Bu
olgu sunumunda, hayvan ısırığı nedeniyle alt dudakta % 100
yakın oluşmuş doku d e f ektinin, bilateral nazolabial flep
kullan tlarak yapılan rekonstrüksiyonu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Alt dudak, nazolabial flep

The Reconstruction with Bilateral Nasolahial Flaps of a
Near Total Lotver IJp Defeet Dite to an Animal Bite
Reconstruction o f large defects o f the lower lip is ahvays a
challenging tssue in plastic surgery. The use o f local tissues
form s the basic concept o f lip reconstruction. The final goal
in the reconstruction o f the lower lip should be a normally
looking lower lip with a compeient oral sphincter. As o f
date, there exîsts no single idealflap fo r the reconstruction o f
near total defects o f the lower lip. Karapandzic flap, rotation
flaps, cheek advancement flaps, composite nasolabial flaps
and gate flaps are the most commonly employedflaps flor the
reconstruction ofpartial knver lip defects. Howeveı; (he use
o f nasolabial flap is limiied.
Wepreseni a malepatientin whom we used bilateral nasolabial
flaps fo r a near total clefect o f lower lip due to an animal bite.

GİRİŞ
Dudağın mukoza, vermilyon ve oral komisürleri
içeren geniş defektlerinin rekonsbüksiyonu genellikle
zorluk teşkil eder. Lokal dokuların kullanımı dudak
rekonstrüksiyonunun temelini oluşturur 1. Literatürde
çok sayıda rekonstriiksiyon metodu tanımlanmıştır.
Ancak alt dudağın geniş detektleri için tanımlanmış ideal
bir metod halen mevcut değildir.
Alt dudak rekonstrüksiyonunda amaç, normale yakın
görünüm sağlamak ve oral sfinkter fonksiyonunun
devamlılığını oluşturmak olmalıdır2. Muskulokütanöz
doku transferlerinin kas dokusu içermeleri nedeniyle alt
dudak rekonstrüksiyonunda oral sfinkter fonksiyonunun
sağlanması için ideal olduğu yönünde yayınlar mevcuttur
3A Konsept olarak Karapandzic flep gibi kompozit doku
içeren flepler ideal görünse bile, orbikularis oıis kası
geniş defektlerde sınırlıdır ve bu tip seçeneklerde
mikrostomi kaçınılmazdır2.

Bu yazıda, bir erkek hastada hayvan ısmğı nedeniyle
oluşan totale yakın alt dudak defektinin bilateral
nazolabial flep ile rekonstrüksiyonu sunulmaktadır.
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OLGU SUNUMU
48 yaşındaki erkek hasta eşek ısırması nedeniyle alt
dudakta tamama yakın bir defektle acil servise başvurdu.
Hayvan ısırığı olması nedeniyle parenteral antibiyotik
başlandı. Avulse olan alt dudak dokusu arter anastomozu
yapılarak replante edildi ancak, replantasyon
başarısızlıkla sonuçlandı (Şekil 1). Rekonstmksiyon içııı
genel anestezi altında, bilateral inferior pediküllü
nazolabial flepler kullanıldı. Flepler random cilt flebi
şeklinde kaldırıldı. Sağ oral komisürün intakt olması
nedeniyle, flep oral komisürden kısmen depitelize
edilerek tünel oluşturulmak suretiyle geçirildi. Her iki
flep, dudak iç ve dış dudak yüzeylerini oluşturarak Zplasti şeklinde karşılıklı sütüre edilerek adapte edildi ve
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NAZOLABİAL FLEP

Şekil 1: Totale yakın dudak defektinin görünümü. Sağ oral
komisürün intakt olması dikkati çekmektedir.

Şekil 2: Hastanın erken postoperatif dönemdeki görünümü.

rekonstrüksiyon tamamlandı (Şekil 2). Postoperatif
dönemde nazogastrik tüp ile beslenen hasta postoperatif
10. günde taburcu edildi. Hastada postoperatif dönemde
yara dehisansı, enfeksiyon ya da flep nekrozu gibi
komplikasyonlarla karşılaşılmadı, Halen izlemde olan
hastanın postoperatif 6. aydaki muayenesinde kozmetik
ve sfınkter fonksiy onlannm yeterli olduğu gözlenmiştir
(Şekil 3).
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Şekil 3: Postoperatif 6. ayda hastanın görünümü.

TARTIŞMA
Alt dudak defektl erinin rekonstrüksiyonu için çok
sayıda cerrahi teknik tanımlanmıştır. Alt dudağın 1 / 3
ten az bölümünü içeren defektleri primer onarılabilir.
Daha büyük bölümü içeren defektler için lokal Hepler
kullanılmaktadır,Yanak ilerletme flepleri 910, rotasyon
Hepler3-11, karşı dudak flepleri,2_l4 ve nazolabial Hep
bu tekniklere örnek verilebilir 15. Serbest doku
transferleri de genelllikle mental bölgeyi içine alan geniş
defektler için kullanılmaktadır 16.
Karapandzic flep, rotasyon flepler, yanak ilerletme
flepleri, kompozit nazolabial ve gate flepler alt dudak
kısm i defektlerinde en sık kullanılan Heplerdir.
Karapandzic flep, normale yakm fonksiyonlu ve duyulu
bir alt dudak sağlayabilir ancak geniş defektlerde
mikrostomi ve komisür bozukluğu ortaya çıkar2. Oral
beslenme ve hijen bozulur. ModifiyeBemard metodlan
iyi sonuç verebilir ancak labiomental ve nazolabial
foldlarda geniş doku kaybı oluşturur ve bu da gergin alt
dudak ve kontur bozukluğu oluşturur2. Muskulokütan
nazolabial flepler mikrostomi oluşturmadan alt dudak
rekonstrüksiyonunda kullanılmıştır. Fakat bu teknik üst
dudağı denerve etmekte ve komisürde orbikülaris kası
bozmaktadır ,7.
Nazolabial flep yaklaşık üç bin yıldır bilinmekle
birlikte, von Bruns inferiorpediküllü nazolabial flebin
ilk tanımlayıcısı olarak literatürde ortaya çıkmaktadır
ıs. Nazolabial flebin kanlanması konusu halen tartışmalı
bir konudur19. Fasiyal arter nazolabial bölgede fasiyal
kasların altında seyreder. Zengin subdermal vaskuler
dolaşım bu flebin en distal uçlarında dahi nekrozu
engellemektedir20-21.
Olgumuzda postoperatif dönemde flep nekrozuyla
karşılaşılm am ası da bu flebin güvenilirliğini
göstermektedir. Hasta postoperatif dönemde oral sfmkter
problemi yada ağızdan sıvı taşması (drooling) gibi
sorunlar da gözlenmemiştir. Hastanın yeni bir cerrahi
cerrahi girişimi reddetmesi nedeniyle, vermilyon

Türle Plast Rekoııstr Est Cer Deı g (2005) Cüt: 13, Sayı: )

rekonstüksiy onu yapı lamamıştır.
Olgumuzdaki rekonstrüksiyona benzer bilateral
nazolabial flep ile alt dudak rekonstrüksiyonu literatürde
bildirilmiştir 22, Ancak bu serideki olgularda flepler
muskulokutan olarak kaldırılmıştır.
Lokal anestezi altında kaldırılabilm esi, flep
diseksiyonunun kolaylığı, nazolabial debin alt dudağın
özellikle m entum u içerm eyen % 100’e yakın
defektlerinde iyi bir rekonstmksiyon alternatifi olarak
kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır.
Dr, Birol CİVELEK
Kehribar Sokak 9/24
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