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ÖZET
Sakral doku defektlerinin tedavisinde muskulokütan ve
fasyokütan özellikte çeşitlijiepler kullanılmıştır. Bu çalışmada,
son zamanlarda popülaritesi artan perforatörfleplerden biri
olan süıperior gluteal arter perforatör (SGAP) flebin bu
bölgenin rekons trüksiyo n un da kullanımı tartışılmıştır. 20022004yılları arasında sakral doku defekti nedeniyle başvuran
8 hasta bu teknik kullanılarak am eliyat edildi. Sakral
defektlerin boyutları 12x9 ile 30x42 cm arasında
değişmekteydi. Bir hastada bilateral flep gerehnesi nedeniyle
toplam 9 fle p kullanıldı. Yedi flepie tam sağ kalım elde
edilirken, 2 flepte total nekroz görüldü. 1 hastada gelişen
postoperatif hem atom dışında erken ve geç komplikasyon
görülmedi. Ortalama hastanede kalış süresi 7 gündü. 11 ay
süreyle takip edilen hastalarda nüks görülmedi. Bu teknikte,
g lu tea l kasın korunm ası nedeniyle erken ve geç
kom plikasyonlar daha az görülm ekte ve yürüyebilen
hastalarda erken mobilizasyon sağlanırken geç dönemde
kuvvet kaybı görülmemektedir. Tek bir perforatör damar
üzerinde kaldırılan ve kas-deri flepleriyle aynı miktarda
dolaşıma sahip olan SGAP flep, sakral doku defektlerinin
tedavisinde güvenle kullanılabilecek bîr alternatiftir.
Anahtar Kelimeler: Süperior gluteal arter perforatör flep,
perforatör flep, sakral doku defekti

SU M M A R Y
Reconstruction o f Sacral Soft TissueDefects Using Pedicled
Superior Gluteal Artery Perforatör Flap
Various flaps with musculocutaneous and fasciocutaneous
feaiures were used in teratmenl o f sacral tissue defects. İn
this study the advantages o f superior gluteal artery perforatör
(SGAP) flap, \vhich is one o f the severalpopularizedperforatör
flaps, fo r the reconstruction o f this region is discussed, Betveeen
2002 and 2004, 8 patients with sacral tissue defects işere
treated using this technicjue. Diameters o f the defects ranged
beivveen 12x9 and 30x42 cm. Nine flaps were used that one o f
the patients necessitaled bilateral flap. Seven flaps survived
andhealed uneventfuîly, hovvever 2flaps were lost due to total
necrosis. No early and late comptications vvere evident, except
postoperative hematoma was seen under the flap in one
patient. Mean hospitalization p erio d w as 7 days. No
recurrence was seen during 11 months follow-up. İn this
iechnicjue, early and late complication rates are lower. Early
mobilization o f the ambulatory patients and prevention o f
muscle \veakness in the future is provided due to preservation
o f gluteal muscle. SGAP flap, which is raised on a single
perforatör vessel, owns the same amount o f blood pefusion
as musculocutaneous flaps, and serves a retiable alternative
methodfor the reconstruction o f sacral tissue defects.
Key IVords: Superior gluteal artery perforatör flap, perforatör
flap, sacral tissue defect

GİRİŞ
Başta bası yaralan olmak üzere, tümörler, konjenital
anomaliler, pilonidal sinüs ve süpüratif hidradeııit gibi
nedenler sakral doku defekti erine neden olmaktadır.1-3
Bunların arasında bası yaraları, sadece rekonstrüktif
cerrahinin değil, hastanelerdeki tüm birimlerin sıkça
k arşılaştığ ı problem lerdendir. H astanede yatan
hastalarda bası yarası insidansı % 5 ile %10 arasında
değişirken, bu oran omurilik yaralanması olan hastalarda

% 39’a ulaşmaktadır.4-6 Hem sakral bölgenin anatomik
özellikleri hem de bu hastalarda sıkça görülen genel
durum bozukluğu, protein malnütrisyonu, anemi ve sıvıelektrolit dengesizlikleri tedaviyi güçleştirmektedir.
Sonuçta, çoğunluğu yaşlı ve yatağa bağımlı olan bu
hastaların tedavisinde büyük iş gücü ve ekonomik kayıp
olmaktadır.
Sakı'al doku defektlerinin tedavisinde başarı sadece
de felçtin uygun doku ile örtülmesi ile değil aynı zamanda
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Tablo 1: Sak rai doku defekti nedeniyle SGAP flep kullanılarak rekonstrükte edilen hastalann dökümü
Hasta Cinsiyet Yaş
No

Etiyoloji

Nörolojik
durum

Defektin
büyüklüğü

SGAP
flep

Komplikasyon

1

E

19

Bası yarası

Paraplejik

12x16

Hematom

2
3
4
5
6
7
8

K
E
E
E
E
E
E

35
49
58
49
53
52
35

Bası yarası
Bası yarası
Bası yarası
Bası yarası
Hidradenit
Hidradenit
Pilonidal sinüs

Paraplejik
Paraplejik
Paraplejik
Noıı-plejik
Non-plejik
Non-plejik
Non-plejik

24x15
15x15
14x14
10x14
7x16
30x42
12x9

Tek taraflı
Flep kurtarıldı
Tek taraflı
Tek taraflı
Tek tarahı
Tek tarahı
Tek tarahı
İki tarahı
Tek tarahı

ameliyat sonrası komplikasyonları azaltmak, kısa süre
içinde parap lejik h astala n rehabilitasyona geri
döndürmek, nörolojik defisitİ olmayan hastalan ayağa
kaldırmak ve uzun dönemde nüksleri önlemek ile elde
edilir. Gluteus maksimus kas-deri flepleri bu bölgenin
rekonstrüksiyonunda en yaygın kullanılan heplerdir.
Minami ve aıkadaşları tarafından ilk kez kullanılan
gluteus maksimus kas-deri debinin daha sonraları tek
taraflı veya bilateral V-Y ilerletme flepleri, ada fîebi ve
rotasyon flebi gibi çok çeşitli m odifikasyonları
tanmılanmıştır. Erken dönemde komplikasyon oranlarını
azaltan ancak gluteus maksimus kasının anatomik ve
fonksiyonel yapısının bozulmasına neden olan bu
teknikler, geç dönemde özellikle nörolojik defîsiti
olm ayan hastalarda hareket k ısıtlılığ ın a neden
olabilmektedir. Bunun yanı sıra, gelişen kas atrofısi
nedeniyle niiks gelişim i üzerinde ek bir fayda
sağlamadığı gösterilmiştir.7'10
Son on yılda giderek popülaritesi artan perforatör
flepler, kası koruyarak verici saha m orbiditesini
azaltması, uzunpedikülü ile şekillendirmede serbestlik
kazandırması, benzer dokuyla rekonstrüksiyona olanak
vermesi ve hastanın postoperatif dönemi daha rahat
geçirmesini sağlaması gibi avantajlarından dolayı tercih
edilmektedir.11Bu heplerden biri olanpediküllü siıperior
gluteal aıter perforatör hep (SGAP), ilk kez Koshima
tarafın d an sakral bası yaralarının tedavisinde
tanımlandıktan sonra, Ailen ve Tu eker tarafından da
serbest flep olarak mem e rekonstrüksiyonunda
kullanılm ıştır.1213 Kas-deri flebi ile aynı miktarda
beslenme özelliğine sahip bu hep, perforatör heplerin
felsefesi gereği gluteus maksimus kasının bütünlüğünü
bozmadan kaldırılır ve sadece fasyokutanöz doku içerir.
Tanımlandığından bu yana hem serbest flep olarak
değişik bölgelerin rekonstrüksiyonunda, hem de
pediküllü olarak para sakral bölgenin onarılmasında
kullanımına dair farklı uygulamalar literatürde yerini
almıştır.14'17
Bu çalışmadaki amacımız, tek bir uzun perforatör

Total hep nekrozu
Yok
Yok
Yok
Yok
Bir hepte nekroz
Yok

damar üzerinde kaldırılan SGAP heple sakral doku
defektleriııin tedavi edildiği olgu serisini sunmak ve
tekniğin detaylarını ortaya koyarak avantaj ve
dezavantajlarım tartışmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM
2002-2004 yıllan arasında, sakral doku defekti
nedeniyle kliniğimize başvuran ve süperior gluteal arter
perforatör heple tedavi edilen 8 hasta çalışmaya dahil
edildi. Yaşlan 19 ile 58 arasında değişen (ortalama 43,7)
hastalann 7 ’si erkek, l ’i kadındı. Hastalann 5’i bası
yarası, 2’si süpüratif hidradenit, İh ise pilonidal sinüs
nedeniyle öpere edildi. 4 hastada parapleji nedeniyle bası
yarası oluşmuştu, bunlaıın dışındaki diğer tüm hastalar
yürüyebilen hastalar idi. Paraplejik hastaların da 3’ü
Fizik Tedavi ve R ehabilitasyon kliniğinden
yönlendirilmişti. Cerrahi tedavi gereksinimi nedeniyle
bu hastaların rehabilitasyonlarının yarıda bırakılması
gerekti. Cenah i debridman sonrası oluşan defektlerin
büyüklüğü 12x9 cm ile 30x42 cm arasında
değişmekteydi. 1 hastada sakral defektin büyüklüğü
nedeniyle bilateral hep kullanılırken diğer hastalarda tek
taraflı hep kullanıldı (toplam 9 hep).
Anatomi
Cerrahi tekniği öğrenmek ve ameliyat öncesi doğru
planlama için gluteal bölgenin anatomisi ve dolaşım
düzenini bilmek gereklidir. Oldukça zengin kanlanması
olan gluteal bölge, A, İliakct İnterna imi terminal dalları
olan A. Glutealis Süperior ve A. Glutealis Inferior
tarafından beslenir. Sırasıyla M. P rifor m is’in
süperiorundan ve inferiorundaıı geçtikten sonra M.
Gluteus Maksimus’ıııı üst ve alt yarılarını beslerler.
Siyatik foraminadan geçen A, Glutealis Süperior, yiizeyel
ve derin dallara ayrılır. Yüzeyel dalı gluteal kası ve
verdiği çok sayıdaki perforatör damarla üzerinde bulunan
deri alanım b esler.18 Koshima, yaptığı anatom ik
çalışmada, tüm gluteal bölgeyi besleyen 20 ila 25 kadar
perforatör damar olduğunu göstermiştir.12Bu damarların
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uzunlukları 3-8 cm arasında değişirken, çaplan 1-1,5
mm’dir. Deriye uzanan perforatörlerin çoğu parasakral
alanda toplansa da tüm gluteal bölgede yaygın olarak
bulunurlar.
Cerrahi Teknik
Cerrahi planlama ve çizim, hasta yüzüstü pozisyonda
yatarken g erçek leştirildi. Spina iliaka anterior
süperioPdan (SİAS) Trokanter mafııs'a çizilen çizgi üç
eşit kısma bölündüğünde, medial 1/3’üyle ortada kalan
1/31lük kısmın orta noktası A. Glutealis Süperior ’un tam
üzerine denk gelmektedir. Ayrıca yine 'Trokanter
majusf tan SİAS’la koksiksin orta noktasına çizilen çizgi
ise M Priformis’in izdüşümüne denk gelmektedir.15
SGAP flebi besleyecek olan perforatörler genellikle bu
kasın süperiomnda yerleşirler. Perforatörlerin tespitinde
renkli dopler kullanılabilir ancak pratik olması ve kolay
kullanılması açısından el dopleri tercih edildi.10Yeterli
uzunlukta pedikül elde edebilmek ve bu sayede flebe
hareket kolaylığı kazandırabilmek amacıyla m ümidin
olduğunca lateral yerleşimli ve atımı en güçlü olan tek
bir perforatör seçildi. Bu perforatöriin etrafında, defektin
çapma uygun boyutta elips şeklinde flep çizildi. (Şekil
1) Verici sahada en az morbidite için eliptik flebin lateral
köşesinin kraniyalde olacak şeldlde oblilc veya horizontal
olarak tasarlanması önerilmektedir. Ancak, orta hattaki
defektten ve çevresindeki ödemli ve inflame alandan
uzakta, sağlıklı doku taşımak için, flep, lateral köşesi
kaudalde olacak şekilde, oblik olarak tasarlandı. Son
olarak, uygun perforatör bulunam adığı takdirde,
fasiyokutan rotasyon flebine dönmeye olanak sağlayan
tasanın eklendi.16

Şekil 1: Flebin tasarlanmasında kullanılan anatomik noktalar
ve flebin çizimi. SİPS: spina iliaka posterior süperior, SGA:
süperior gluteal arter, K: koksiks.
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C errahi, hasta yüzüstü pozisyondayken
gerçekleştirildi. İlk olarak sakral bölge debride edildi.
Ülser kavitesini oluşturan tüm granülamatöz dokular,
sekestre kemik yapılar ve kemik çıkıntılar eksize edildi.
Daha sonra, flep, süperolateralden yapılan insizyonla
kaldırılmaya başlandı. Suprafasiyal di s ek siyonla,
doppîerle işaretlenen bölgedeki perforatör bulunduktan
sonra kas fasyası insize edilerek diseksiyona subfasyal
olarak devam edildi, Diseksiyon sırasında veya flebin
taşınması sırasında torsiyonu engellemesi amacıyla
perforatör etrafında küçük bir fasya parçası bırakıldı.
Daha sonra, kas, liflerine paralel olarak ikiye ayrılarak
pedikül diseksiyonuna başlandı. Kas içinde, gevşek
perimisyal doku ile çevrili perforatör, 2x lup büyütmesi
altında, mikro cerrahi yöntemlerle diseke edildi. Güvenli
bir şekilde perforatöriin süperior gluteal artere kadar
diseke edildiğinden emin olunduktan sonra flep, İnferior
insizyonu da tamamlanarak tamamen damar üzerinde
serbestleştirildi. Defektin şekline uygun olarak gerekli
rotasyon yaptırılarak flep alıcı sahaya taşındı ve herhangi
bir gerginlik olmaksızın cilt kapatıldı. Alıcı ve verici
sabalara birer dren yerleştirildi. Verici saha ise inferior
ve süperiora doğru yapılan diseksiyon dan sonra primer
olarak kapatıldı.
OLGU SUNUMU 1
Altı yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle
paraplejik kalan ve sakral bölgesinde açılan bası yarası
nedeniyle daha önce iki kez öpere edilmiş olan 49
yaşındaki erkek hasta, son olarak rehabilitasyon amacıyla
hastaneye yattığı dönemde, aynı yerde tekrar bası yarası
gelişmesi nedeniyle Fizik Tedavi vc Rehabilitasyon
kliniği tarafından bölümümüze sevk edildi. Ameliyatta,
geniş debridman sonrası 15x15 cm çapında bir defekt
oluştu. Bu defekt skarlı ve inflame sahadan uzak
bölgeden tek bir perforatör üzerinde kaldırılan pediküllü
SGAP flep kullanılarak rekonstriikte edildi. Verici saba
primer olarak kapatıldı. (Şekil 2) Postoperatif dönemi
sorunsuz geçiren hasta 5. günde taburcu edildi ve 2
haftanın sonunda tekrar rehabilitasyona başladı. 10. ayın
sonundaki takiplerinde hastada ntiks olmadığı görüldü.
OLGU SUNUMU 2
Gluteal ve perianal sup uratı f lıı dradem t nedeniyle
eksizyon ve primer kapama ile tedavi edilen 53 yaşındaki
erkek hasta, yara ayrılması ve oluşan geniş sakral defekt
nedeniyle ameliyat edildi. Sakral bölgede anüse uzanan
7x16 cm büyüklüğündeki defekt SGAP flep kullanılarak
rekonstrükte edildi. (Şekil 3) Postoperatif dönemde
herhangi bir sorun görülmemesi üzerine hasta, 6. günde
taburcu edildi. 16 ay süreyle takıp edilen hastada
herhangi bir rekürens izlenmedi.
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Şekil 2A: Tekrarlayan sakral bası yarası ve geçirilmiş cerrahilere
bağlı parasakral insizyon skariarı. B: Debridmanı takiben oluşan
15 cm boyutundaki defekt SGAP fleple onarıldı. Flep alıcı sahaya
yerleştirildikten ve verici saha primer kapatıldıktan sonraki
görünüm.

Ş ekil 3B: Hazırlanan flebin uzun pedikülünün ve yeterli
miktardaki derialtı yağ dokusunun görünümü. C: Flebin alıcı
sahaya yerleştirildikten sonraki görünümü.

OLGU SUNUMU 3
Yüksekten düşme nedeniyle paraplejik olan ve
sakral bölgesinde ylizeyel olarak başlayan bası yarası
rehabilitasyon amacıyla hastaneye yattığı dönemde
büyüyen ve derinleşen 19 yaşındaki erkek hasta,
rehabilitasyon program ının aksam ası nedeniyle
kliniğimize devredildi ve defekt SGAP flep kullanılarak
rekonstrükte edildi. Tek bir perforatör üzerinde kaldırılan
flep 12x16 cm büyüklüğündeki defekti rahatlıkla kapattı
ve verici saha primer olarak kapatıldı. Postoperatif 18.
saatte flep altında hematom gelişmesi ve flebin arteriyal
dolumunun azalması üzerine hasta tekrar ameliyata
alındı. Flep altındaki hematomun boşaltılmasını takiben
dolaşımın düzeldiği görüldü. (Şekil 4) Bundan sonra
herhangi bir sorunu olmayan hasta 7. günde taburcu
edildi ve 2 hafta sonra tekrar rehabilitasyona başladı.
Ş ekil 3A: Eksizyon sonrası primer kapatılan ancak yara
ayrılması gelişen sakral süpüratif hidradenit olgusu.

BULGULAR
SGAP flep kullanılarak tedavi edilen hastalarda, 7
hepte tam sağkalım elde edilirken, 2 hastada venöz
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Tüm hastalarda skar yerleşim i kabul edilebilir
sınırlardaydı. Getirilen fiebin sala al bölgede yeterli
kalınlıkta yumuşak doku desteği sağladığı görüldü.

Şekil 4A; Sakral bası yarası sonrası oluşan yumuşak doku
defekti. B: SGAP fiebin ve verici sahanın geç dönem görünümü.

yetmezlik sonrası total nekroz sebebiyle flep kaybedildi.
Bası yarası nedeniyle öpere edilen bir hastada, 12. saatte
ortaya çıkan venöz yetmezlik sonrası sülük tedavisi
uygulanan flep, bu tedaviye cevap vermedi ve hasta
revizyona alındı. Ameliyatta uzun pediküliin kendi
etrafında bir tur atmasının bıı tabloya neden olduğu
görüldü. İstenilen dolaşanın geıi dönmemesi üzerine flep
debride edilerek defelct karşı taraftan getirilen
fasiyokütan rotasyon flebiyle onarıldı. Bilateral flep
kullanılarak rekonstmkte edilen geniş sakral defekti i bir
diğer hastada ise iki flep ten biri venöz yetmezlik
nedeniyle kaybedildi ve debride edilerek deri grefti ile
onarıldı. Bir hastada postoperatif hematom gelişmesi
üzerine cerrahi olarak boşaltıldı. Takiplerinde herhangi
bir dolaşım sonum olmadı. Bunlar dışında hastalarda,
yara ayrılması, serorna, enfeksiyon ve parsiyel nekroz
gibi erken postoperatif komplikasyonlar görülmedi ve
ortalama 7. günde tüm hastalar taburcu edildi. Ortalama
11 ay süreyle takip edilen hastaların hiçbirisinde niiks
izlenmedi. Yürüyebilen hastalarda belirgin bir hareket
kısıtlılığı ve kalça hareketlerinde güçsüzlük saptanmadı.
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TARTIŞMA
Günümüzde kullanım alanı giderek genişleyen
perforatör flepler ille kez 1989 yılında Koshima ve Soeda
tarafından tanımlanmıştır.21 Koshima, iki olguda kas
perforatörleri üzerinde kaldırdığı paraunıblikaî deri
adasını kasık ve dil rekonstrüksıyonunda kullanmıştır.
O günden itibaren, perforatör flepler, başta verici saha
morbiditesini azaltması olmak üzere çok sayıdaki
avantajı nedeniyle yumuşak doku rekonstriiksiyonunda
sıklıkla tercih edilen flepler haline gelmişlerdir. Son
zamanlarda perforatör flep çeşidinin ve kullanımının
artm asıyla birlikte cerrahlar arasında bu flepleri
isim lendirm ede ve tanım lam ada fark lılık lar
oluşm uştur.22-24 Bu konuda ortak bir term inoloji
oluşturmak amacıyla perforatör flep konusunda uzman
cerrahlar tarafından ortak bir görüş oluşturularak
yayınlanmıştır.25Buna göre perforatör flep “deri ve /'veya
derialtı yağ dokusunu içerir ve bu flebe dolaşımı sağlayan
damarlar, izole perforatör(ler)dir. Bu perforatörler, derin
dokuların (çoğunlukla kasların) arasından veya içinden
geçerler.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımın ardından,
flep kasın içinden geçerek gelen perforatör damar
tarafından besleniyorsa “kas perforatör flebi”, septumdan
geçerek gelen perforatör tarafından besleniyorsa “septal
perforatör flep” olarak adlandırılmıştır. Vücuttaki her
bû perforatör flep ise, önüne kendisini besleyen damarın
adı konarak isimlendirilmiştir, (ör: süperior gluteal arter
perforatör flep) Eğer bir perforatör damar üzerinde
birden fazla flep kaldınlabiliyorsa o zaman flep anatomik
bölgeye veya altındaki kasa göre isimi en dirilmektedir.
Perforatör fleplerin bilinen tüm özelliklerini içeren
ve bir kas perforatörü olan SGAP flep, pediküllü olarak
kullanıldığında sakral defektlerin rekonstrüksiyonunda
İyi bir alternatiftir.14Gluteal kasın yerinde bnakılmasıyla,
yürüyebilen hastalarda geç dönem hareket kısıtlılığını
önler. Sıkça tercih edilen muskulokiitan fleplerde, geç
dönemde gelişen kas atrofısi nedeniyle kullanılan kas
dokusunun ek bir fayda sağlamadığı gösterilmiştir,
Yamamato ve ark. sakral bası yaralarında, fasiyokütan
flepler ile muskulokütan flepleri karşılaştırmış ve
fasiyokütan fleplerde komplikasyon oranlarının daha
düşük olduğu ve geç dönem sonuçlarının daha başarılı
olduğunu göstermiştir.24Yapılan bir anatomik çalışmada
ise, iskiyum, sakrum ve femoral trokanter gibi vücudun
en çok basınca maruz kalan bölgelerinin sadece deriderialtı dokusuyla kaplı olduğu gösterilmiştir.27 Bu
nedenle, zaten basınca daha duyarlı olan kas dokusunu
feda etmeye gerek yoktur. Diğer taraftan, SGAP flep
kullanılm ası sonucu daha az cerrahi travm a
yaratıldığından, ameliyat sonrası ağrı ve analjezik
ihtiyacı daha az olur.
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Başta paraplejik hastalar olmak üzere, yatağa
bağımlı her hasta yeniden bası yarası oluşturma riski
altındadır. Bu nedenle gluteal kasın ve dolaşımının
korunmasının diğer bir avantajı gelecekte kullanılması
olası olan diğer rekonstrüksiyoıı seçeneklerinin
korunmasıdır. Tekniğin getirdiği avantajlar nedeniyle
erken postoperatif komplikasyon oranları da oldukça
düşüktür. Bası yarası cerrahisinde en sık görülen yara
ayrılması ve sinüs oluşumudur.5 SGAP flep sahip olduğu
ıızun pedikıilü (yaklaşık 10 cm) sayesinde alıcı sahada
herhangi bir gerginlik olmaksızın kapanmaya olanak
sağlar.12 Ayrıca, flebin, ödendi ve inflam asyonlu
parasakral alandan uzak ve sağlıklı bir sabadan gelmesi,
erken kom plikasyon oranlarını azaltan diğer bir
faktördür. Bütün bunlar ise hastanede kalış süresini
kısaltırk en , p arap lejik hastaların daha çabuk
rehabilitasyona geri dönmesini sağlamaktadır.
Gluteal bölge, zayıf hastalarda dahi yeterince derialtı
yağ dokusu içerdiğinden, SGAP flep sakral bölgenin
obliterasyonunda yeterli miktarda doku sağlamaktadır.
Ayrıca verici saha, gevşek yapısı sayesinde hemen tüm
hastalarda primer olar ak kapatılabilir ve skar genellikle
kıyafet içinde kalan, kabul edilebilir yerleşimdedir. Daha
da önemlisi orta hatta sağladığı yeterli yumuşak doku
desteği sayesinde geç dönem ntiks oranlan da daha
düşüktür.16 Çapı 12 cm ’yi geçen sakral defektlerde
bilateral muskulokütan flep kullanımı önerilmektedir.9-28
Halbuki daha büyük defektlerde SGAP flep yeterli
olmakta ve güvenle kullanılabilmektedir.
Ç eşitli cerrahlar tarafından çok sayıda, kısa
perforatör damarlar üzerinde kaldırılan perforatör flepler
tanımlanmıştır.12,29-311 Ancak, birden fazla perforatör
diseksiyonu zaman alıcıdır. Ayrıca bu yöntemlerde kısa
p erfo ratö rler k u llanıldığından flebin yeterince
h arek etlen d irilerek uzağa taşınm ası m üm kün
olmamaktadır. Uygun perforatör bulunduğunda tek, uzun
bir perforatör damar, güvenilir beslenme paterni
sayesinde yeterli olmaktadır.
SGAP flebin avantajlarının yanında uzun süren ve
mikrocerrahi teknik gerektiren pedikiil diseksiyonu
dezavantaj gibi görünmektedir. Ancak öğrenme eğrisi
aşıldığında bu bir dezavantaj olmaktan çıkmakta ve
ameliyat süresi ortalama 2,5 saat kadar sürmektedir. Kas
içinde damarsal yapıların içinden geçtiği gevşek doku,
dam arın
çevre
dokulardan
diseksiyonuıru
kolaylaştım aktadır. D iseksiyon sırasında asistan
tarafından kullanılan lastik damar askısı cerraha kolaylık
sağlar. Ancak gereğinden fazla uygulanan traksiyon ve
pedikülün kuruması, hassas olan pedikîilde tromboza
veya torsiyona neden olabileceğinden dikkatli olunması
gerekir.20Ayrıca diseksiyon sırasında, pedikiilden çıkan
ve kasa uzanan çok sayıdaki yan dallar dikkatlice
yakılmalı veya kliplenmelidir. Bu sayede sağlanan kansız
cerrahi saha, işlemi kolaylaştımaktadır. Bunun yanı sıra,
flebin subfasiyal olarak kaldırılması hem teknik olarak

güçtür hem de verici sahada serom a riskini
arttırmaktadır.2031 Bu nedenle olgularımızda suprafasiyal
diseksiyon tercih edilmiştir. Bir diğer dikkat edilmesi
gereken nokta ise pedikülün kendi etrafında dönmesinin
engellenmesidir. Bu nedenle gereksiz uzun pedikiilden
kaçınm ak ve flebe gereğinden fazla rotasyon
yaptırmamak gereklidir. Bir olgumuzda gelişen total
nekroz pedikülün kendi etrafında dönmesi nedeniyle
oluşmuştur, diğer olguda ise çok kısa tutulan pedikülün
gerilm esine bağlı venöz yetm ezlik oluştuğu
düşünülmektedir. Pedikülün kendi üzerinde dönmesini
engellemek amacıyla damarın flebe girdiği yerde bir
parça fasya bırakılması önerilmektedir. Dokuz flebin
ikisinde total nekroz görülmesi kayıp açısından yüksek
bir oran gibi görünmesine rağmen bu sorunun, serinin
ilk olgularında görülmesi ve sonraki olgularda sorun
olmaması öğrenme eğrisinin önemini göstermektedir.

SONUÇ
Sakral bası yaraları, ülser oluşumunu önleyici bir
çok uygulamaya karşın sıkça görmeye devam ettiğimiz
rekonstrtıktif problemlerdendir. İleri evreye gelmiş
ülserlerde cerrahi kaçınılmaz olmaktadır ve bu noktada
flep seçimi oldukça önemlidir. Sliperior gluteal arter
perforatör flep, postoperatif erken ve geç dönemde
sağladığı avantajlar nedeniyle sakral doku defektlerinin
tedavisinde güvenle kullanılabilecek bir yöntemdir.
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