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EN ESKİ SERBEST FLEBE YENİ BİR ADLANDIRMA
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ÖZET
Amaç: Verici alan sorunlarını en aza indirme gayretlerimizin
bir sonucu olarak, serbest kasık flebine yöneldik.
Hipotezlerimiz, kasık flebinin değişken arteriyel anatomi ve
kısa vasküler pedikül sorunlarını çözen bir yaklaşımla ele
alındığında yeterince güvenilir ve kolay uygulanabilir olduğu,
ve ihmal edilebilir verici alan deformitesi nedeniyle tedavi
algoritmamızı çarpıcı şekilde değiştirdiği şeklindedir.
Yöntem: Kasık flebi uygulanmış 66 olgu, hasta dosyaları
üzerinden retrospektif olarak gözden geçirildi. Deri örtüsü
sağlamak amacıyla aynı dönemde yapılmış olan diğer serbest
flepler ve bu yöntemi kullanmaya başlamadan önce tedavi
edilmiş tüm geniş yaralar gözden geçirilerek, bu/lebin tedavi
algoritmamız üzerindeki etkisi araştırıldı.
Bulgular: Total nekroz, parsiyel nekroz, müdahele ile
düzelt ilpüş dolaşım bozukluğu ve ven grefti kullanımı oranları
sırasıyla % 5, % 0 , % 1.5 ve % 0 gibi çok düşük oranlara
indirildi. Buflebin kullanımı yara kapatma amacıyla kullanılan
diğer serbest flepler, lokal flepler, ve deri greftinin yerini
alarak her yıl geometrik artış gösterdi.
Sonuç: Kasık/lebine atfedilen güvenilmezliğin nedenini, flebiti
süperfîsyel sirkiimfleks Uyak artere (SSİA) bağımlı olduğu
düşüncesidir. Biz, flebin SSİA yada süperfisyel inferior
epigastıik arter (SİEA) pedildillü olarak taşınabilme özelliğinin
vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla kasıkflebini
serbest SSİA / SİEA deri flebi olarak adlandırmayı teklif
ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kasık flebi, SSİA, SİEA, Verici alan
morbiditest
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H astanesi’nde çalışmaya başladığımız Haziran 2002
tarihinden bu yana yaptığım ız 134 serbest doku
transferinden 106 tanesi (% 79) deri örtüsü sağlama
amacıyla yapılmıştır. Fonksiyonel kas, kemik, eklem,
parmak ve çeşitli kompozit doku gereksinimi ile yapılan
transferlerin, yara kapam a endikasyonu ile yapılan
transferlerle kıyaslandıklarında son derece nadir oldukları
görülmektedir.
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SUMMARY
Background: We started utilizing groin flap as a result o f bur
endeavors to minimize donor site morbidity. We hypothesize
tha t this flap is not unreliable and technically demanding
when the concernsfor tiny calibered arteıy and short vetseular
pedicle is appropriately addressed. We also hypothesize that
groin flap drasiically changes our reconstruction algorithm
if it is reliably transferred because o f a low level o f concern
for donor site morbidity.
Methods: Sixty~six cases o f groin flap were retrospectively
reviewedthroııgh medical records. The cases of vvoıtndelosure
by other methods were also reassessed for the fır s t choice
treatment.
Results: Total flap loss, partial flap ne eros is, resiored
circulatory disturhance, and vein graft usage vvere found to
be as low as 5 %, 0 %, 1.5 %>, and 0 %, respeetively. Thİsflap
superseded skin graft, local flaps and otherfree flaps as the
choice o f treatment in most o f the cases aiming skin coverage,
and its annual use has geom etrically inereased.
Conclusions: Confirmation o f our hypotheses suggests that
unreliability attribuled to groin flap may primarily stemfirmı
dependence on superfîcial circumflex ilkte arteıy (SCIA). We
propose the name free SCIA / SİEA skin flap instead offree
groin flap to underline that this skin İsland can be transferred
on either SCIA or SİEA.
Keyıvords: Groin flap, SCIA, SİEA., Donor site morbidity.

Artan mikrocemılıi deneyim ile paralel olarak deri örtüsü
sağlamak için bir kası feda etme gerekliliği giderek daha
fazla sorgulanmaktadır 1.Geçtiğimiz 20 yılın belli başlı
serbest Heplerinin yerine, perforatör flcplcri kullanma
yönünde artmakta olan bir eğilim göze çarpmaktadır 2.
Ancak perforatör Heplerin deri alanları, kasık, alt karın ve
ilyak bölgeyi örten deri kadar kolay gözden çıkarılabilir
değildirler. En sık kullanılan perforatör Heplerden
antcrolateral uyluk flebi, kas feda etmeden uyluk derisinin
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kullanımına olanak sağlamaktadır1. Verici alanı kapatmak
için sıklıkla kullanılan cilt grcftlerine bağlı oluşan şekil
bozulduğu, radial önkol flebi verici alanına göre daha az
görünür olduğu için bir avantaj sayılmaktadır2,3. Üstelik,
uyluk cildinin verici alan olarak kullanılması, kalıcı ya da
ameliyat sonrası uzamış kuvvetsizlik, ağrı ve gerginlik
hissine neden olabilmektedir4.
İlyoinguinai alandan ilyak krest üzerine doğru ilerleyen
deri fazlalığı, bu bölgeden oldukça büyük deri adası
alınmasını ve verici alanm çok az gerginlikle kapatılmasını,
son derece gizlenebilir bir skar oluşumu ile sonuçlanacak
şekilde mümkün kılmaktadır. Günümüz hteratüründe yaygın
bilgi bu bölge derisinin kullanımına izin veren kasık debinin
McGregor ve Jackson 5 tarafından tanımladığı şekilde
süperfısyel sirkumfleks ilyak arter (SSİA) tabanlı bir flep
olduğudur. Yine günümüzün hakim literatür bilgisine göre,
Wood6, Shaw ve Payııc7, ve Barfred8, taralından pediküllü
olarak tanımlanan süper fi sy el in feri or epigastrik arter
(SİEA) flebi bu arterin seyrine uygun farklı deri adası
tasarımları ile serbest taşınabilir, SİEA flebi karşı ilyak
çıkıntıya uzanacak şekilde horizontal, ya da lcostal arka
ulaşacak şekilde vertikal olarak planlanabilir9. Şüphesiz,
derinin daha ince ve lalsız olması, verici alan skarının daha
iyi gizlenebilmesi gibi nedenlerle, kasık flebi SİEA flcbiııc
göre daha avantajlı görünmektedir. SSİA ve SİEA' in klinik
sahaları konusunda deneyimimiz arttıkça (Resim İA-C),
klasik kasık flcbînin, yeterli kalibrasyona sahip olduğu ve
maıjinal bir şekilde bile olsa flebiıı proksimal deri adasrna
dahil edildiği takdirde SİEA tabanlı kaldırılabildiğini
fark ettik. Literatürü geriye doğru izlediğimizde, serbest
kasık debinin öncülerinin de kasık flebiııi SSİA ya da
SİEA tabanlı olarak tanımladıklarım gördük 1041 . Ancak,
sonraki yazarlar flebiıı güvenilirliği açısından çok Önemli
olan bu noktayı gözden kaçırarak, kasık flebini McGregor
ve Jackson’ m " tanımladıkları gibi sadece SSİA tabanlı
olarak ele almaktaydılar.
SSİA / SİEA v ask ü ler sistem ini kullan arak
gerçekleştirdiğimiz serbest deri transferi olgularımızı, esas
olarak ilâ hipotezi test etmek için gözden geçirdik: 1) SSİA
ve SİEA nm karşılaştırılarak daha büyük olanının ya da
ortak trunkusların kullanıldığı serbest deri transferleri
yeterince güvenilir ve uygulanabilirdir. 2) Bu flebi
kullanıyor olmamız rekonstrüksiyon algoritmamızı belirgin
şekilde değiştirmiştir.
HASTALAR VE YÖNTEM
Ocak 2003 yılından itibaren SSİA / SİEA vasküler
sistem ini kullanarak 66 serbest deri flebi transferi
gerçekleştirildi. Olgularla ilgili bilgiler hasta dosyalarından
toplandı. SSİA ve SİEA yı karşılaştırarak büyük çaplı
olanın kullanılması ve deri adası tasarımının seçilen vasküler
pedikiilden bağmışız olarak gerçekleştirilmesi esaslarına
dayanan serbest SSİA / SİEA deri flebi kavramının, ilk 21
olgudan sonra oluştuğu görüldü. Bu nedenle, olgular bu
kavramın uygulanmaya başlanmasına göre ÖNCE (ille 21
olgu) ve SONRA (sonraki 44 olgu) şeklinde iki dönem
ayırdedilerek incelendiler. Demografik bilgiler, etyoloji
ve rekonstrüksiyon yerleri not edildi. Flep nekrozu (total
ya da kısmi), hastayı ameliyathaneye geri götürmeyi
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gerektirecek düzeltilmiş dolaşım sorunları ve nedenleri,
ven grefti kullanımı, arteriel anastomozda 8/0 ya da 10/0
dikiş materyali kullanımı, flep kaldırma süresi, büyük çap
uyumsuzluğu, flep güvenilirliği ve uygulanabilirliğinin
ölçütü olarak not edildiler. Ayrıca yapmış olduğumuz
bütün deri örtüsü sağlamaya yönelik serbest flep ameliyatları
toplanarak serbest SSİA /SİEA deri flcbinin tedavi
algoritmamızdaki yeri her yıl için ortaya kondu. Bunların
yanı sıra, bu flebi kullanmaya başlamadan Önce ve bu
hastanede çalışmaya başladığımız donemde (Haziran Aralık 2002) yapmış olduğumuz, en küçük boyutu 10 cin
den büyük yaralara deri örtüsü sağlamaya yönelik olarak
yapılmış olan şu olgular yazarlar tarafından hasta fotoğrafları
üzerinde ilk seçenek tedavi açısından tekrar incelendiler:
Yara kapatmaya yönelik serbest flep 1er, üst ekstremitede
lokal radial Önkol ve lateral kol flepleri, alt ekstremitede
sural nörofasiyokutan ve gastrocnemius flepleri ve büyük
deri grefti eri. Bu olgularla ilgili olarak ”Bugün bu olgu
ile karşılaşsak ne yapardık?" sorusu uzlaşarak yanıtlandı.

Resim 1A-1B-1C-1D: A-C: SSİA (A, B) ve SİEA (C) ya ait klinik
sahalar kaldırdığımız Heplerin random uzantılarının birleştirilmesiyle
çizildi. Kesik çizgi SSİA sahasının uyluktaki sınırları konusunda hiç
uyluğa uzanan flep kaldırm adığım ız için emin olm adığım ızı
göstermektedir. D: Serbest kasık flebi SİEA anatomik sahasını en
azından medial kenara yakın içerecek şekilde her iki klinik sahanın
kesişiminde planlanır, Vertikal kesik çizgiler posterior aksiler
katlantının düşey uzantısına karşılık gelmektedir.
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Serbest SSİA/ SİEAderi flebinin hazırlanmasında
kullanılan cerrahi strateji (SONRA dönemindeki 44
olgu):
- inguinal ligamenti pubik tüberkül ve aııterior superior
ilyak çıkıntı arasında işaretle.
- Fcnıoral arteri bu çizginin üzerinde işaretle.
- Femoral arterin 2-3 cm mcdialindcn başlayarak
inguinal ligament boyunca 15 cin lik bir insizyon yap.
- Sçarpa fasy asının üzerinde yüzeyel vcnlcri bul,
proksimale izle, çıktıkları yerde ayrı ayrı yada ortak
trunkuslarını bağla, kes ve distal bağlantıları korumnuş
olarak ameliyat sahasından uzaklaştır.
- Scarpa fasyasımn altında SİEA ve SCİA yı bul, en
uygun görüneni proksimale izle, yüzeyel venler yeterince
büyükse konkomitan venleri dikkate almadan diseksiyon
yap.
- Eğer SSİA ve SİEA ortak trunkustan ayrılıyorlarsa
ortak trunkusu arteriel pedildiî olarak seç. Eğer bir tanesi
rudim enter ise ek diseksiyon yapmamak için bağla.
- Eğer SSİA ve SİEA ayrı olarak çıkıyorlarsa büyük
olanı sadece çıktıkları noktada değil, belli bir uzunluk
boyunca karşılaştır ve büyük olanı pedikül olarak seç.
- Deri adasmı derinin en sarkık ve ince olduğu alanda
ve oluşacak skarm en İyi gizlenebileceği şekilde planla.
Klasik kasık flebi tasanmı genellikle bu faktörlerin hepsi
göz önüne alındığında en iyi tasarımdır (Resim İD) .
- Pedikül olarak SİEA seçildiyse, deri adasını
proksimalde bu daman içerecek şekilde planla (Resim
1D ve 2B).
- Deri adasının büyüklüğünü yara büyüklüğüne göre
değil, fazla kısmı alıcı damarlara ulaşmak için kullanılmak
üzere, ^nastomoz yeri uzaklığını dikkate alarak planla,
- Seçilmiş olan damarlar üzerinde deri adasını derin
fasyadan kaldır.
- Kapiller dolum, dermal kanama ya da venden kanama
ile dolaşım ı değerlendirdikten sonra arteri ayır.

Olguların seçilen arteriyei pedilcüle göre dağılımı şu şekilde
idi: SİEA (23, %34), SSİA (21, %32 ) ve ortak tnmkus
(22, %32), 4 olgu (% 6) total flep nekrozu ile sonuçlandı.
Bunların 3 tanesi ÖNCE dönemine ait olgulardı (% 14).
Flep nekrozlarının tamamının arteriyei gerginliğe bağlı
olduğu düşünüldü. 11 (% 17) olguda hastanın flep dolaşım
bozukluğu nedeniyle ameliyathaneye geri götürülmesi
gerekti ve dolaşım düzeltildi. Tüm dolaşım bozukluğu
düzeltmek amaçlı girişimler ameliyattan sonraki 8 saat
içinde yapıldı. Dolaşım bozulduğu nedeni olarak aııastomoz
sorunu (4), pedikül gerginliği (4) ve hematom (3) bulundu.
D üzeltilm iş dolaşım sorunlarının 8 tanesi ÖNCE
döııeminde(% 36), 3 tanesi SONRA döneminde (% 5)
oldu. Düzeltilmiş dolaşım bozukluğu ile birlikte olan
olgulardan 3 tanesinde kısmi nekroz gelişti. Bunlardan 1
tanesinde nekroz oram başka doku transferi gerektirecek
kadar önemli boyuttaydı. Arteriyei ve/veya venöz anastomoz
için ven grefti gereken 4 olgunun tamamı ÖNCE dönemine
aittiler. 27 olguda arteriyei anostomoz için 10/0 dikiş
materyali 8/0 dikiş materyaline göre daha uygun görüldü
(%41). Bu olguların 15 tanesi ÖNCE dönemine ait iken
(% 68), 12 tanesi SONRA dönemine (% 27) aitti.
H a p s a y ış ı ( % )
Ü s t e k s tr e m ite

E n d ü s tr i y e l v e y a ta r ım s a l m a k ü ıa la r

12 (9 h , 3 g )

M o to r in ta ş ıt

3 (İh , 2g)
Ig

Y ü k s e k v o lta j e le k tr ik

ig
2 ( % 2)

Y a n ık k o n tr a k tü r ü
A lt e k s tr e m d e

29 (% 44)

K r o n ik o s te o m iy e lit ile b irlik te

2 2 (% 3 3 ) (2 h , 2 0 g )

M o to r lu ta ş ıt

2 0 (2 h , lS g )

Y ü k s e k v o lta j e le k trik

2g

D iy a b e t ik a y a k

1 (% 1.5)

Tüm ör

1 (% 1.5)

V e n ö z ü ls e r

1 (% 1.5)

A r te r iy e i ü ls e r

1 (% 1.5)

Y a n ık k o n tr a k tü r ü

3 (5 % )

B aş b oyun

17 (2 6 % )

Tüm ör

14 (2 0 % )

Y a m k k o n tr a k tü r ü

2 (3 % )

E n f e k s iy o n a b a ğ lı k o n tr a k iiir

" S ........" " ;' L'

1 (1 .5 % )

G övde

1 (1 .5 % )

Y a m k k o n tr a k tü r ü

1 (1 .5 % )

T o p la m

66

h: Hemen (72 saat içinde), g: Geç (72 saatten sonra)
Tablo 1 : Serbest SSİA / SİEA deri flebi olgularının etyoloji ve
rekonstriiksiyon yerine göre dağılımı
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SONUÇLAR
61 hastada 66 serbest SSİA / SİEA deri flebi gözden
geçirildi. Etastalann demografik bilgileri E/K: 36/25 ve
yaş 2 -82 (39 ± 22) şeklinde bulundu. 2 hastada aynı
seansta, 3 hastada farklı seanslarda flep alanları bilateral
olarak kullanıldı. Olguların takip süreleri 3 - 3 7 (17 ±
10) ay şeklinde idi. Etyoloji ve rekonstriiksiyon yerleri
Tablo 1 de özetlendi. Üst ekstremi te olguları çoğunlukla
hemen (72 saat içinde) müdahele edilen endüstriyel ya da
tarımsal iş kazaları idi. Alt ekstremite olgularında ise,
çoğunluğu geç müdahele edilen, bir kısmı osteomiyelit ile
birlikte olan motorlu taşıt kazaları teşkil ediyordu. Baş
boyun olgıılan ise, çoğunlukla önceki iki gruba göre daha
yaşlı olan postonkolojilc relconstrüksiyon olguları idi.
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Tablo 2: Deri örtüsü sağlamaya yönelik serbest flep olgularının yıllara göre dağılımı
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Sadece 2 olguda, uç uca anasfom ozda şiddetli çap
uyumsuzluğu bulunduğu kaydedilmişti, Flep kaldırma
süresinin ilk olgudan son olguya doğru genellikle doğrusal
bir azalma göstererek 40 ile 190 dakika arasında değiştiği
(75 ± 25min) bulundu. Olguların bir kısmında flep ve alıcı
damar hazırlama dışında kemik tesbiti, tendon veya sinir
tamiri gibi ek işlemler yapıldığı için ve flep transferi ile
ilgili olarak hız kısıtlayıcı basamak flep hazırlanması
olduğu için, anestezi formlarında yazılı total ameliyat
süresinden ziyade flep hazırlama süresinin değeriendiıilmcsi
uygun görüldü.
Deri örtüsü sağlamaya yönelik olarak SDÜ Araştnma
Uygulama Hastanesi' ııde Haziran 2002 den bu yana
g erçek leştirilen serbest flep am eliyatları gözden
geçirildiğinde (Tablo 2), serbest SSİA/ SÎEA deri (lebini
kullanmaya başlamamızdan önceki 6 ay İlle dönemde bu
am aca yönelik o larak 11 serb est flep yap ıld ığı
görülmektedir. Bundan sonra, deri örtüsü sağlamaya
yönelik diğer fleplcr yıllık ortalama 10 tane yapılmışken,
SSİA/' SİEA deri debi kullanımı 2003 - 2005 yıllarında 9,
19, 38 şeklinde geometrik bir artış göstermektedir. HaziranAralık 2002 tarihinde yapılmış olan en küçük boyutu 10
cm den büyük yaralara yönelik yapılmış olan tedaviler
hasta fotoğrafları üzerinde gözden geçirildiği zaman (Tablo
3), 31 olgunun 20 sinde serbest SSİA / SİEA deri flebinin
daha uygun olabileceği üzerinde karar birliğine varıldı.
Serbest flep dışında kalan tedavi seçenekleri için bu durum
20 olgunun 14 ü için geçerli idi. En çarpıcı durum 13 deri
grefti olgusunun 6 sında serbest SSİA / SİEA deri flebinin
daha uygun bir seçenek olabileceği yönünde bir kanaatin
oluşmasıydı.
------ — --------:-----. .

TARTIŞMA
Serbest SSİA / SİEA deri flcbi kavramının oluştuğu
SONRA döneminde total nekroz, pars-iyel nekroz ve
müdalıele ile düzeltilmiş dolaşım bozukluğu soranlarınm
sırasıyla % 5, % 0 ve % 1.5 gibi oldukça düşük oranlarda
olmaları, flebin güvenilir olduğu hipotezini doğrulamaktadm
Ortalama 75 dakikalık flep diseksiyon süresi olguların bir
kısm ının öğrenme dönemine ait olduğu da dikkate
alındığında flebin uygulanabilir kolaylıkta olduğunun
göstergelerinden biridir. SONRA döneminde arteriel
pediktilün % 67 oranla 8/0 dikiş materyali ile yapılmış
olması, güvenilir bir flep transferi için yeterli arter çapının
sağlanabildiğim göstermektedir. Ancak yine de arter çapının
radial önkol, latissimus dorsi gibi klasik fleplerle ya da
lateral uyluk flebi gibi perforatör fleplerle kıyaslandığında
küçük olduğunu kabul etm ek gerekir. Uç uca
anastomozlarda çoğunlukla belli bb çap uyumsuzluğu İle
karşılaşmakla birlikte, bunun ancak 2 olguda önemli
boyutlarda olduğu not edilmiştir.
SSİA ve SİEA'in klinik sahalarının genişliğini görerek
bu bölgeden oldukça büyüle flepler kaldırmaya başladıktan
sonra, alıcı damarların yaraya uzaklığı flep için caydırıcı
bir faktör olmaktan çıktı (Resim 2). Yara büyüklüğü değil
anastomoz yeri göz önünde bulundurularak flep planlaması
yapılan SONRA döneminde hiç ven grefti kullanma
gereksinimi olmadı. Aym nedenle başlangıçta en sile dolaşan
bozukluğu nedeni olan anastomoz gerginliği sorunu da
çözüldü.
Serbest SSİA / SİEA deri flebinin güvenilirliği ve
kolay uygulanabilirliği, serbest kasık flcbinc atfedilen iki
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Serbest SSİA/SİEA
deri flebi olurdu (Olgu sayısı)
K r o n ik o s te o m iy e lit ile
b ir l ik te o la n a ç ı k tib ia k ır ı ğ ı (1)

S e rb e s t L D k a s (- d e r i) fle b i

4

S e rb e s t T F L fla p

1

S e rb e s t r a d ia l ö n k o l fle b i

3

S e r b e s t S T F fle b i

1

A y a k d o r s u m ıı

S e rb e s t s c a p u la fle b i

2

B o y u n d a y a n ık k o n tr a k tü r ü (1 ),
e k s p o z e t ib ia ( î )

L o k a i r a d ia l ö n k o l fle b i

3

A k u t ei y a r a la n m a s ı (2 )
v e e ld e 1. p e r d e k o n t r a k t ü r ü / 1)

L o k a l la te r a l k o l fle b i

2

D ir s e k te y a m k k o n tr a k tü r ü (1 )
v e d o k u d e f e k ti ( 1 )

L o k a l s u ra l fle p

1

L a te r a l m a llc o ld e
s ta b il o lm a y a n s k a r

L o k a l m e d ia l g a s tr o c n c m iu s k a s - d e r i fle b i

1

A k u t G u s tilo II IB o r C k ır ık (3 )

E l d e n e k r o tiz a n fa s iit
Iş ın la n m ış b o y u n d a f a rin g o k u ta n lıs tü l (1)

E k s p o z e p a te lla r te n d o n ta m iri
B a c a k v e s k a lp te m c la ııo ın a (2 )
U y lu k v e b a c a k ta n d o ru tiz im f a s iit (2 )

B ü y iik d e ri g re fti

13

31

Y ü z v e b o y u n d a S C C (2 )

B u ru ıı v e y a n a k t a B C C (2 )
K a r n ı ö ııd u v a r ın d a
y a n ık k o n ta r a k tü r ü (1 )

A lın d a p ig m e n te n e v u s (1 )
Y ü z , b o y u n , e l v e a y a k ta
y a m k k o n tr a k tü r ü (4 )
A y a k d o r s u m u r td a d e ri n e k r o z u (1 )
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Tablo 3: Haziran-Aralık 2002 dönemine ait olgularda ilk seçenek tedavilerin retrospektif olarak gözden geçirilmesi
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Resim 2A-2B-2C-2D-2E: Deri işleme fabrikasında Sıcak presle yaralanma sonucu tüm parmakların dorsal yüzlerinde yer yer ekstensor
tendon ve periost kaybı ile birlikte olan ağır yanık. B: Serbest SSİA/SİEA deri flebi inguinal iigamente paralel insizyonla damar araştırmasından
sonra planlanmış. C: Deri adası sadece yara büyüklüğü değil, radial artere yapılacak anastomoz yerine ulaşmak için de yeterli. D: Parmaklar
a ra s ın d a k i perde 3 hafta sonra a y rıld ı. E: Flep ikin ci b ir re vizyo n la ş e k ille n d irild ik te n sonra 3. aydaki g ö rü n ü m .

çekinceden kurtularak sağlandı. Bu çekinceler küçük arter
çapı ve kısa va aküler pcdİküldür 10,12. Serbest SSİA / SİEA
deri debine seçilen damardan bağımsız deri adası planlama
şansı veren, bu damarların çok büyüle klinik sahalarıdır
(Resim 1A-C). Bu, hem arteriel pedikül seçme, hem de
kısa pedikül dezavantajından kurtulmak üzere büyük deri
adası kaldırma şansını sağlamaktadır (Resim 2B). Her
cerrahi işlemde geçerli olan öğrenme eğrisi muhakkak rol
oynam akla birlikte flcbin SONRA döneminde artan
güvenilirliğinde bu faktörün öneminin yukarıdaki İki
fak tö re göre daha az o ld u ğ u n u d ü şü n ü y o ru z.
Flep, çok geniş deri adalarının minimum verici alan
m orbiditesi ile taşınabilm esi, güvenilir ve kolay
uygulanabilir olması nedeniyle tedavi algoritmamızı belirgin
şekilde değiştirdi. Bu flebi kullanmaya başlamadan önceki
6 aylık dönemde yapılmış oiaıı 11 serbest flep olgusunun
yıllık 22 olguya karşılık geldiğini varsayabiliriz. Takip
eden dönemde, neredeyse sabit yıllık ortalama 10 diğer
flep olgusu, serbest SSİA / SİEA flebinin serbest flep ile
yara kapatma olgularının yaklaşık yarısını devraldığım
göstermektedir. Ayrıca, yara kapatma endikasyonu ile
serbest flep kullanımının yıllara göre hızlı artış göstermesi,
serbest SSİA / SİEA flebinin bu özellikleri ile ilk seçenek
olarak serbest flep seçimini arttırdığını göstermektedir.
Gerçekten de retrospektif olarak değerlendirilen 11 serbest
Hep olgusunun 5 inde serbest SSİA / SİEA flebi daha

uygun bir seçenek olarak görülmüştür. Ancak bu Hep daha
ziyade, daha önce olsa deri grefti ya da lokal flep
kullanacağımız olgularda kullanım alanı bulmuştur. Tedavi
seçeneklerinin basitten karmaşığa doğru gözden geçirilmesi
esasına dayanan "Rekonstrüksiyoıı merdiveni" yaklaşımı,
günümüzde yerini, en iyi olduğu düşünülen tedavinin en
başta hedeflendiği bir yaklaşıma devretmiştir 13:14. En iyi
tedavi, sadece rekonstrüksiyon yerinin önce ve sonra
resimleri değil, verici alanda oluşan sorunlar tarafından da
belirlenir. Bn nedenle, bu flep, deri grefti ve lokal Heplerin
dalıa önce tercih edildiği durumları kolaylıkla devralmıştır.
Serbest SSİA / SİEA deri flebi kronik osteom iyelit
tedavisinde de bizim İlle seçeneğimiz oldu.Kasık flebmin,
kas Heplerinin daha iyi kavi te doldurucu ve enfeksiyonlara
karşı daha dirençli olması nedeniyle alt ekstrem ite
rekonstrüksiyonunda Önemini kaybettiği ileri sürülmüştür13.
Kas Heplerinin osteomiyelit tedavisinde daha üstün olduğu
ran do m ize kontrollü bir çalışma ile gösterilmediği gibi
bunun doğruluğunu sorgulayan başanlı deri flebi olguları
yayınlanmıştır ,fM‘\
Flep performansının boy- en oranları ile ölçüldüğü
tüp flep devrinde Mc-Gregor bazı fleplerin daha güvenilir
olmasının eksenleri boyunca seyreden belli arteriovenöz
sistemlerin varlığı ile ilgili olduğunu ileri sürmüştü 20.
Buna dayanarak kasık ve hipogastrik flebi sırayla SSİA
ve SİEA’ in eksende yer aldığı ince dikdörtgenler olarak
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gösterm iş ve bu fle p le n ak8jyal fleple]. o]arak
a d l a n d ı r m ı ş t ı r - ’ . D anıel v e Taylor tarafından
gerçekleştirilen ilk serbest flep 10 basitçe McGregor' nn
tanımladığı kasık flebinin ada şeldi değildi. Onlar anatomik
olarak değişken olan SSİAya bağıttık, olmaktan özellikle
kaçındılar. Kadavra çalışmalarında bu damarların birbirine
bağlı bir anatomi gösterdiğim, biri küçükse diğerinin büyült
olduğunu bulmuşlardı. Bu iki damarın, zengin bir subdermal
pleksus İle rektus abdoministen trokantere kadar uzanan
bir alanı beslediğini ileri sürdüler 22. Her iki damardan
yararlanabilmek için birden fazla artcriovenöz sistem
tarafından beslenen "bölgesel fîep" kavramım ortaya attılar.
Deri adasını her iki vasküler ekseni de içerecek şekilde
planladılar.
Sadece SSİA değil SİEA tabanlı olabilmesiyle, Harii'
nin kasık flebi de McGregor' un kasık fîebindcn farklıydı11.
Harii kasık flcbini SSİA seyrine uygun şekilde planladı,
medial kenarını SİEA yı da içerecek şekilde femoral arter
hizasına kadar uzattı 11. Bu damarlar ayrı çıkıyorlarsa
büyük olanını seçti. Benzer büyüklükteyseler daha güvenilir
seyir gösterdiği düşünüldüğü için SSİA' yı seçti. Ortak
trunkustan çıkıyorlarsa, ortak trunkus pedikül daralt kabul
edildi 23 . Olguların % 29 unda, SİEA dominant ve
anastomoz için yeterli çapta iken SSİA oldukça ince
bulundu23’24 . Bu oran, bizim serimizdeki SİEA seçim
oranma paralellik göstermektedir.
Bu yazarlardan sonra, ikili kanlanma paterninden
yararlanan kasık flebi kavramından bahsedilm ediği
görülmektedir. O'Brİen 25,2fi ve Seratın 27,28 McGregor ve
İackson 5tarafından tanımlandığı şekliyle SSİA tabanlı
kasık flebini ada haline getirerek serbest taşıdılar. Her iki
grup da flep di seksiyonunda m edial bir yaklaşımı
benimseyerek önce SSİA' i buldular. Serafin ve arkadaşları
SSİA' i yeterli çapta bulamazlarsa karşı kasığı araştırdılar.
Radikal mastektomi sonrası kasık flebi kullandıkları 10
olgunun 5 inde bilatcral girişim gerekti. Bunlardan ancak
2 tanesinde kasık flebi başarı ile taşınnken, diğer üçünde
kasık flcbinden vazgeçildi29. O'Brien ve arkadaşları SSİA
her zaman sabit bir anatomi gösterirken SİEA nm zaman
zaman bulunamadığım, bazen SSİA in dublikasyon
gösterdiğini ve SSİA ve SİEA nin sadece 45 olgudan
birinde ortak bir trunkustan çıktığım buldular. Bulgularının
literatür' ve bizim ameliyat bulgularımızla çelişiyor olması
SİEA' in erken bir SSİA dalı yada SSİA dublikasyonu
o la ra k d e ğ e rle n d irilm e s in d e n k a y n a k la n d ığ ın ı
düşündürmektedir30,31.
Chuang, en sık yaptıkları 5 fleptenbiri olarak, 73 adet
kasık flebi olgusu bildirdi 32. Onlar kasık flebini SSİA
merkez ekseni çevresinde planladılar ve büyüklüğü kolay
bir anastomoz için yeterli olsun ya da olmasın bu arteri
pedikül olarak kullandılar. Buna rağmen % 4 gibi oldukça
düşük bir flep nekrozu bildirdiler. Öte yandan aynı
yaklaşımı benimseyen Hahn ve Kim 33 , and Kay vc
arkadaşları 34 nin sırasıyla 28 % ve 8 % nekroz oram
bildirmeleri, SSİA a bağımlı bir kasık flebinin ancak snrrlı
sayıda merkezde yeterli güvenilirlik ile kullanılabileceğini
göstermekteydi.
Acldand, daha uzun bir pedikül elde etmek için SSİA
yı belli bir uzunluk boyunca diseke ederek deri adasmı
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ilyak krest üzerinde planladı12. Bu şekilde aynı zamanda
ince bir deri adası da elde etmiş oldu. Bn yaklaşım Harii
tarafından, flebi SSİA ya bağımlı hale getirmek ve
güvenilirliğini bu nedenle azaltmak, aynı zamanda uzun
pedikül diseksiyonunun damar yaralanması ve spazm
sorunlarına daha fazla neden olabileceği gerekçeleri ile
eleştirildi Harii, ağız tabanı rekonstrüksiyonu gibi uzun
pedikül gerektiren durum larda deri adasını bizim
planladığımız şekilde hazırlamayı ve proksimal deri
adasında taşıyıcı olacak lasını dezepitelize etmeyi Önerdi24.
Bizim gösterdiğimiz SSİA ve SÎEA klinik sahaları
(Resim İA-C), bu arterleri kul 1anarak kaldırdı ğımız serbest
Heplerin random kısımlarını birleştirerek elde edildi. Bizim
SİEA için gösterdiğimiz klinik saha, Hester vc arkadaşları
tarafından tanımlanan sahaya çok benzemektedir9. Ancak
o makalede ilginç bir şekilde SSİA sahast son derece sınırlı
bir alanda, hemen damar çevresinde gösterilmiştir. Bu
durum, Taylor tarafından yazılan tartışmada, SİEA klinik
sahasının SSİA anatomik sahası ile karşılaştırıldığı, elma
ile portakalın birarada sunulduğu şeklinde eleştirilmiştir3'1.
SONUÇ
Kasık flebinin güvenilir bir serbest flep olmadığı
yönündeki yaygın kanaatin nedeni, güvenilir olmayan
vasküler anatomi ve kısa pedikül olarak sunulmuştur.
Güvenilir olmayan vasküler anatomi, kasık flebini SSİA
ya bağımlı düşünmekten kaynaklanmaktadır. Kasa pedikül
sorunu ise deri adasını damarın anatomik sahası ile sınırlı
planlamaktan kaynaklanmaktadır. Biz SSİA ve SİEA
arasında seçim yapma şansının olduğu şeklindeki, bu flebin
öncülerinin görüşünü takip ederek, her zaman bu iki
damardan en az birinin serbest transfer için yeterli
büyüklükte bulunabileceğini, dolayısı ile vasküler
anatominin yeterince güvenilir olduğunu gösterdik. Deri
adası büyüklüklerini damarların anatomik sahaları İle sınırlı
tutmayarak vc klinik sahalarının geniş olması avantajım
sonuna kadar kullanarak kısa pedikül sorununu aştık.
Yeterince güvenilir olduğunu gördüğümüz bu flep, bizim
tedavi algoritmamızı belirgin şekilde değiştirdi. Kasık flebi
bugün yaygın bir yanlışlık olarak SSİA ya bağımlı
tanımlandığı için ve flebin güvenilirliği İkili kanlanma
paternİ İle yakından ilişkili olduğu için, serbest SSİA /
SİEA deri flebinin daha uygun bir adlandnma olabileceğini
düşünüyoruz.
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