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ÖZET
Bu yazıda, anterolateral uyluk flebi transfer edilmiş 16yaş 
ve altında 10 hastadaki bulgu ve sonuçlarımız sunulacaktır. 
Yaşları 3 ile 16 arasında değişen (ortalama 10.6yaş).8 erkek, 
2 kız çocukta 11 anterolateral uyluk flebi transfer edildi. 
Hastaların On flep alt ekstremde defektleri için kullanılırken, 
1 flep üst ekstremde defekti için kullanıldı. Üç hastada flepler 
primer olarak inceltildi Üçflepflow through tarzda hazırlandı, 
iki. hastada flepler ayak reko nstıiiks iyon u için duyusal olarak 
kullanıldı. Üç hastada donar saha deri grefti ile kapatılırken 
diğer yedi hastada donor sahalar primer olarak kapatıldı. 
Ameliyat sonrası enfeksiyon veya hematom komplikasyonları 
gözlenmedi. Bir hastada damar anastomozlarının revizyonu 
gerekti ve işlem sonrası flep kurtarıldı. Anterolateral uyluk 
flebinin, yetişldnlerde olduğu gibi çocukluk yaş grubunda da 
belirgin fonksiyonel ve kozmetik üstünlükleri ile birçokyumuşak 
doku defekti için uygun bir flep seçeneği olduğu inancındayız.

GİRİŞ
Son yıllarda mikro cerr ah i deki ilerlemeler ile birlikte 

perforator flepler, radyal ön kol, latissimus dorsi, rektus 
abdominis ve de tensor fasya lata flebi gibi konvansiyonel 
fleplerle karşılaştırıldığında özellikle donor sabalarındaki 
belirgin avantajlarla rekonstrüktif cerrahide yaygın kullanım 
alanları bulmuşlardır. Perforator flepler içerisinde, 
anterolateral uyluk flebi son zamanlarda bir çok yumuşak 
doku defekti için sıklıkla kullanılan flep seçeneği 
olmaktadır.1,6

Literatürde birçok başarı oram yüksek seriler bildirilmiş 
olsa da çocuk yaş grubunda serbest Heplerin güvenilirliği 
ve uygulanabilirliği ile ilgili yayınlar sınırlı sayıdadn.7,12 
Hazırlamşı teknik incelik gerektiren perforator Heplerin, 
özellikle damar çapı ve uzunluğu gibi ayrıntılarının 
yetişkinlerden farklılıklar göstermesi ve zorluklar 
oluşturabilmesi nedeniyle çocuklarda uygulanılabiîirliği 
çok fazla tartışılmamıştır.12 Bu çalışmada, günümüzde en 
sık kullanılan perforator Heplerden olan anterolateral uyluk

SUMMARY
In this report, an analysis o f l  0 patients aged 16 andyounger 
who underwent free anterolateral thigh flap transfer is 
presented. Eleven anterolateral thigh flap transfers w ere 
performed in 8 male and 2femalepatients with ages rang'ıng 
from 3 to 16 (mean age 10.6). Ten of theflaps were usedfor 
lower extremity reconstı~uction, and 1 flap was used for upper 
extremity reconstruction. In threepatients thinning of theflap 
was performed. Three flaps were harvested in a flow-through 
manner. İn two patients, theflap was used as a neurosensorial 
type infoot reconstruction. Three patients ıınderwent skin 
grafting o f the donor site, and in the remaining cases the 
donor sites were closedprimarily. No infections or hematomas 
w ere observed. One flap requi.red reoperaüon due to vascular 
compromise and it was salvagd with anastomosis revisions. 
We conclude that in children, as in adults, the anterolateral 
thigh flap İs an İdeal and versatile materialfor most sost tisue 
defects with Us functiona! and cosmetic advantages.

Hebinin çocuk yaş grubundaki 10 hastada transfer ettiğimiz 
11 fleplik serimizdeki tecrübelerimizden bahsetmekteyiz. 
Flebİn, günümüze kadar yaygın kullanım alanı bulmuş 
konvansiyonel fleplerle karşılaştırıldığında çok yönlü, 
ku llan ışlı olm ası gibi avantajları ta rtış ılm ıştır.

MATERYAL VE METOD
Mart 2002 ile Ekim 2005 arasmda, üst yaş sının 16 

yaş olan 10 hastada 11 serbest anterolateral uyluk flebi 
değişik bölgelerdeki yumuşak doku defektlerinin 
rekonstrüksiyonunda kullanıldı (Tablo 1). On flep alt 
ekstremite defekti ve 1 flep üst ekstremite defekti 
rekonstrüksiyonunda kullanıldı. Serimizde 8 erkek çocuk 
hasta varken diğer 2 tanesi kız çocuğu hastaydı ve en küçük 
hasta 3 yaşında iken, en yaşlısı 16 yaşında idi (ortalama 
yaş: 10.6). Rekonstrüksiyon yapılan hastalarda 2 flep 
pyoderma gangrenozum nedeniyle oluşmuş ülsere bağlı 
doku defekti, 1 flep kronik iyileşmeyen yaraya bağlı doku 
defekti, 1 flep malign kitle eksizyonu sonrası oluşan defekt
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H A S T A
N O

Y A Ş
( o l )

C İN S .. E T Y O E O J İ D E F E K T  B Ö L G E S İ
F L E P

B O Y U T U
O P E R A S Y O N

S Ü R E S İ
K O M P L İK A S Y O N

D O N O R
S A H A

K A P L A M A

H A S T A N E D E
Y A T IŞ

(gün)

T A K İP
S Ü R E S İ

(ay)

1 9 E E z ic i y a r a la n m a A y a k  ın e d ia l  p ia n ta r 7 X  12 cm 4 st 2 0  dk - P 10 40

2 16 E E z ic i y a r a la n m a
A y a k , m ed ia l p ia n ta r  ve  

m ed ia l m a llc o l
7  X  14 cm 3 s t  15 d k - P 13 36

3 12 E M a lig n  tü m ö r B a c a k 8  X  14 cm 5 st - P 14 34

4 3 E E z ic i y a r a la n m a T n puk 6 X 11 cm 2 s t  10 dk - P 12 30

5 13 E F y o d e r m a  g a n g r e n n z u n ı S a ğ  v e  so l k a c a k la r
9  X  15 cm  
9 X  14 cm

5 s t 3 0  dk - P 14 (transt'e[-sonrası) 30

6 16 E E z ic i y a r a la n m a A y a k  m e ta ta r s  d is ta lle r i 9  X  14 cm 3 st G 14 24

7 6 K E z ic i  y a r a la n m a D ir s e k 8  X  12 cm 3 s t  15 dk - G 12 6

S İÜ E E z ic i  y a r a la n m a U y lu k 1 2 X 2 9  cm 3 st 2 0  d k - G 13 5

9 16 E K r o n ik  iy ile şm e y e n  ya ra
A y a k  ta b a m ,

5 m e ta ta r s  d is ta ü
6 X 1 8  cm 2 st - P 12 5

10 5 K E z ic i y a r a la n m a A y a k , m ed ia l p ia n ta r 5 X 7  cm 2 st 3 0  d k - P 10 4

Tablo 1: Hasta özeti

için kullanılırken, diğer flepler travma sonrası oluşan akut 
veya subakut defektlcr için kullanıldı.

Flep boyutları en kısa 7 cm, en uzun 29 cm 
uzunluğunda ve en dar 5 cm, en geniş 12 cm genişliği 
arasında değişen boyutlarda kullanıldı.

Kısa Pediküllü Anterolateral Uyluk Perforator
Flebi
Son zamanlarda seçilmiş hastalarda anterolateral uyluk 

flebinin ileri uygulamalarından olan lateral circumfleks 
femoral sistemin inen dalmm kısa bir segmenti baz alınarak 
kaldırılmış Hepleri6 2 hastada kullandık. Bu flep türünü 
genellikle uzun fakat küçük çaplı alıcı damarları bulunan 
hastalarda tercih ettik. Flebin hazırlanışı, pedikülün kısa 
bir segmentinin dahil edilmesi ve diseksiyonun daha

proksim ale ilerletilm em esi dışında konvansiyonel 
anterolateral uyluk flebi ile aynıdır (Şekil 1) 6 Flebin 
pedikülünü oluşhıracak dominant perforator damarın rektus 
femoris ile vastus lateralis kasları arasındaki intermusküler 
septuma yakın olarak septokütan veya muskülokütan olarak 
tespitinden sonra pedikül uzunluğu hazırlanan alıcı damar 
ile anastomoz için uygun olduğu düşünüldüğü kısımdan 
bağlanır ve kesilir. Kısa pediküllü anterolateral uyluk 
perforator flebinin pedikül uzunluğu oratalama 2 cm, çapı 
ise arter için ortalama 0.5 İle 1.0 mm arasında 
değişebilmektedir. Bu şekilde perforator damarın lateral 
femoral circumflcx sistemin inen dalından ayrıldığı yerin 
hemen proksimal ve distalinden diselce edilerek aynlması 
ve kesilmesi ile (T pedikül), flow-through flep dizaynı

Şekil 1: Anterolateral uyluk flebinin uzun (sol) ve kısa pediküllü (sağ) hazırlanışı.
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mümkün olabilmektedir. Kısa pcdiküllü flow through 
flcplcrin (Kısa-T pediküllü anterolateral uyluk 11 cbinin) 
arter çapı proksimal kısımda yaklaşık olarak 1.0 ile 1.2 
mm arasında değişirken, distalde yaldaşık olarak 0.8 ile 
1.0 mm arasında değişmektedir.

Kısa pediküllü anterolateral uyluk flcbinin pedikül 
ana stomoz unda uygun ve güvenilir anastomoz için hassas 
ve kibar mikrocerrahi aletlerde 11-0 ve 12-0 nnikrocerrahi 
sütürlerin (maksimum 75 mikron iğne uçlu) kullanılması 
faydalı olmaktadır.

Biz bu şekilde alıcı damar çapı ve uzunluğu uygun 
olan hastalarda 1 tanesi flow through dizayn edilmiş toplam 
2 adet kısa pediküllü anterolateral uyluk flebini yumuşak 
doku defekti rekonstrüksiyonu için kullandık. Her iki flep 
te alt ekstrem de rekonstrüksiyonu için kullanıldı.

SONUÇLAR
Vaskülcr anastomotik probleme bağlı olarak, bir llebiıı 

revizyonu için tekrar operasyon gerekti. Arter ve ven 
anastomozlarm revizyonu ile llcp kurtarıldı. Buna bağlı 
olarak sonuçta flep başarı oranı % 100 oldu. Serimizde alt 
grup olarak kabul edilebilecek kısa pediküllü anterolateral 
uyluk peforator llcbi kullanılan 2 hastada da Heplerde 
revizyon gerekmedi.

Dokuz flepte muskülokütaıı pedikül saptannken (iki 
tanesi kısa pediküllü kaldırılmıştır), 2 flep septokütan 
perforator bazlı olarak kaldırıldı. Hiçbir hastada vastus 
lateralis kası flcbc dahil edilmedi. Üç hastada, vaskülcr 
pedikülün flebe girdiği, 2 ile 3 cm çaplı alan dışındaki 
fasya ve cilt altı dokunun eksizyonu ile primer llcp 
inccltilmcsi gerçekleştirildi. Üç alt ekstremi te defektinde 
flepler flow-through şekilde dizayn edilerek alıcı damarın 
distal devamlılığı korundu. İki hastada Hep, uyluğun lateral 
femoral kütanöz siniri dahil edilerek alt ekstremite defekti 
için duyusal olarak kullanıldı. Toplam 10 hastada ortalama 
operasyon süresi 3 saat 26 dakika (2 ile 5.5 saat arası) 
olarak kaydedildi (11 flep için flep başına ortalama 
operasyon  süresi o rta lam a 3 saat 7 dakika). 
Üç hastada flep donor sahası kısmi kalınlıkta deri grefti 
ile kapatılırken, diğer 7 hastada donor sahalar primer olarak 
kapatıldı. Donor sahası deri grefti ile kapatılan hiçbir 
hastada greft kaybı saptanmadı. Hiç bir hastada enfeksiyon 
veya hematom gözlenmemiştir. Hastanede yatış süresi flep 
transferi sonrası ortalama 12.4 gün (10 ile 14 gün arası) 
idi.

HASTA SUNUMLARI

Hasta 1 (Şekil 2)
3 yaşındaki erkek hastanın sol ayak topuk seviyesinde 

ezici ve avulziyon tarzı yaralanma nedeniyle dış bir 
merkezde ilk müdahalesinin yapıldığı ve ezici türde 
yaralanan cilt cilt altı dokusunun primer sütiire edildiği 
öğrenildi. Olay sonrası birinci haftada yerine dikilen 
dokunun nekrozc gitmesi nedeniyle hasta klinimize 
başvurdu. Cerrahi debridman sonrası aşil tendon ve topuk 
kemik yapıların ekspoze olduğu görüldü. Posterior tibial 
damarlar alıcı damarlar olarak hazırlandı. 6 X Tl cm 
boyutlarındaki anterolateral uyluk flebi primer inceltme

ÇOCUKLARDA UYLUK FLKP İ R \NS! i :i<! ! I<:

uygulanarak ve lateral kütanöz femoral sinirin flebe dahil 
edilmesiyle duyusal flep olarak defekte transfer edildi. 
Flebiıı siniri medial planlar sinirin bir dalma koapte edildi. 
Flebin vaskiiler pedikül çapları arter için 1.0 mm iken ven 
için 1.2 mm idi. Ameliyat soması dönemde problem 
gözlenmeyen hasta sorunsuz olarak taburcu edildi.

Şekil 2A: 3 yaşındaki hastada topuktaki defektin görünümü.

Şekil 2B: Anterolateral uyluk flebi ile rekonstrüksiyonu yapılan 
hastanın postoperatif 3. yıldaki görünümü

Hasta 2 (Şekil 3)
10 yaşındaki erkek hastaya trafik kazası sonrası uyluk 

ve pelvik bölgedeki yaralanmaları nedeniyle ortopedi 
bölümünce ilk müdahaleleri yapılmış, olay sonrası 5. günde 
sol uyluk bölgesinde geniş nekrotik alanlar içeren doku 

defekti nedeniyle kliniğimize konsülte edildi. Nekrotik 
dokunun debridmanı sonrası femoral ııörovaskülcr yapıları 
ekspoze eden geniş bir defektin olduğu gözlendi. Profundal 
femoral damarlar alıcı damar olarak hazırlandı. Alıcı 
damarın distal devamlılığının korunması amacıyla, 12 X 
29 cm boyutlarındaki anterolateral uyluk flebi flow through 
tarzda hazırlandı. T şekilli hazırlanan llcp arteri (derin 
femoral circumfleks arterin inen dalı) profundal femoral 
arterde oluşturulan defekte interpoze edilerek proksimal 
ve distal anastom.ozl.an yapıldı. 2 adet uç-uca ven 
anastomozu yapıldı. Donor saha kısmi kalınlıkta deri grefti 
ile kapatıldı. A m eliyat sonrası dönemde problem 
gözlemneyen hasta 13.gün sorunsuz olarak taburcu edildi.
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görünümü.

ŞekiS 3C: Flow through anastomozun (profundal femoral arterde Şekii 3D: Hastanın postoperatif 5. aydaki donor saha ile birlikte 
oluşturdfan defekte flep pedikülünün interpozisyonu ile proksimai görünümü 
ve distal anastomozlar sonrası) görünümü

Hasta 3 (Şekil 4)
5 yaşındaki kız çocuğu büyükbaş hayvan ezmesi 

sonrası sağ ayak medial plantar bölgedeki defekt nedeniyle 
başvurdu. Debridman sonrası oluşan defekt 5 X 7  cm 
boyutlarındaki anterolateral uyluk flebi ile rekonstrükte 
edildi. Flep damarları posterior tibial damarlara anastomoz 
edildi. Donor saha primer kapatıldı. Ameliyat sonrası 
dönemde problem gözlenmeyen hasta sorunsuz olarak 
taburcu edildi.

TARTIŞMA
Serbest Heplerin yaygın kullanım alanı ve tecrübelerin 

artması ile birlikte çocuk yaş grubunda nisbeten küçük çap 
ve uzunlukta vasküler pedikül varlığının, vücut boyutları 
ile oranlandığında aslında göreceli olarak erişkin yaş 
boyutuna göre çok da küçük olmadığı anlaşılmıştır. ’12 
Aym değeriendinne perföratör Hepler için de ve bu Heplerin 
en sık kullanılan türlerinden olan anterolateral uyluk flebi

Şekil 4A: 5 yaşındaki kız çocuğunun sağ ayaktaki doku defektinin 
görünümü,

Şekil 4B: Hastanun anterolateral uyluk flebi ile rekonstrüksiyonu 
sonrası 3. aydaki görünümü
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için de geçerlidir. Pedikülün uygun diseksiyonu sonrası 
erken çocukluk döneminde bile flcp vasküler pedikülünde 
arter çapı 0.8 ile 0.9 mm den daha büyüktür. Dolayısıyla 
yaygın şekilde düşünüldüğünün aksine çocuklarda 
perforatör damar boyutları diseksiyon ve Hep hazırlamşı 
ile anastom ozlar açısından belirg in  dezavantaj 
oluşturmamaktadır.

Literatürde çocuk yaş grubunda serbest doku 
transferleri ile olan tecrübelerini aktaran değişik seriler 
yayınlanmıştır. 7,12Intraoperatif ve postoperatif dönemde 
vasküler spazmın erişkin yaş grubuna göre çok daha az 
gözlendiği rapor edilmiştir. Aynı şekilde burada sunduğumuz 
serimizde hiçbir hastada vasküler spazm ile ilgili bir 
problem yaşamadık. Çocuk yaş grubunda diğer önemli bir 
avantaj da ateroskleroz gibi anastomoz güvenliğini önemli 
ölçüde azaltan  b ir fak törün  bu yaş grubunda 
gözlemlenmemesidir. Bunların dışmda diabetes mellitus, 
hipertansiyon, sigara içimi gibi birçok olumsuz faktör ile 
daha az sıklıkla karşılaşılmaktadır. İleri yaş gruplarında 
görülen venöz yetmezlik problemi çocuk yaş grubunda 
hemen hemen hiç karşılaşılmayan bir problemdir. Anestetik 
ajanlara karşı çocuk hastaların toleransı belirgin ölçüde 
dalıa olumludur ve bu yaş grubundaki hastalar uzun ameliyat 
sürelerini daha kolaylıkla tolere edebilmektedir. Çocukların 
uzun ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkma süreleri 
erişkin ve özellikle daha ileri yaştaki hastalar göre daha 
kısa olmaktadır. Yara iyileşme problemleri vc fonksiyonel 
kayıplar daha az görülmektedir.

Anterolateral uyluk flcbi, bir çok klinik durum için 
uygun bir seçenek olup, radial ön kol, rektus abdominis 
vc scap u la r-p arask ap u la r flep le r gibi b ir çok 
gelenekselleşmiş fleplere boyutunun, kalınlığının ve 
kompozisyonunun defektler için ayarlanabilirliği gibi 
üstünlükleri ile ideal bir alternatiftir. Perforatör pedikülün 
flebe girdiği sınırlı bir alan haricindeki kısmının subdennal 
yağ tabakasına kadar eksizyonla inceltilmesi ile bir çok 
ekstremde yüzeyel defektinin kabul edilebilir kozmetik ve 
yapısal rekonstrüksiyonu mümkün dür. Günümüze kadar 
debin primer cerrahi sırasında inceltilmesi konusunda bazı 
olumlu veya olumsuz ayrıntılar rapor edilmiş olmakla 
birlikte 13,14biz bu işlemin büyük kısmım flep pcdikiilü 
donor sahadan ayrılmadan önce gerçekleştirmekteyiz. 
Bununla birlikte debîn alıcı sahaya yerleştirilmesi sırasında 
da bir miktar daha inceltmeler yapılabilir. İnceltme sırasında 
önemli bir nokta da sigara içme ve atheroslderoz öyküsünün 
bulunması ile işlemin güvenilirliğinin bilinmesi vc bu 
durumlarda mümkün olduğunca minimum inceltme 
yapılmasıdn. Çocuk yaş grubunda bu risklerin oldukça az 
gözlenmesi sayesinde yapılan önemli miktarda inceltmelerle 
ameliyat sırasında flebin alıcı sahaya yerleştirilmesi daha 
kolay olmakta, erken dönemde bile kabul edilebilir görünüm 
sağlanabilmekte, ameliyat sonrası geç dönemlerde de olası 
sekonder revizyon işlemleri gerekmemekte veya çok sımrlı 
oranlarda olmaktadır. Bu şekilde fonksiyonel avantajları 
yanında erken dönemde belirgin psikolojik faydalar da 
sağlamaktadır.

Anterolateral uyluk iiebi, bir çok defekt içinhaznlanışı 
sırasında pozisyon değişikliği gerektirmez ve alıcı saha ile 
birlikte eş zamanlı flep kaldırılışı mümkündür. Erişirin yaş

ÇOCUKLARDA UYLUK FLEP TRANSFERLERİ

grubunda  b ir çok a lt ek s tre m ite  d e fe k tin in  
rekonstrüksiyonunda cpidural anestezi ile rekonstrüksiyon 
olanağı tanımakla birlikte özellikle 12-14 yaştan daha 
küçük çocuklarda iletişim yetersizlikleri nedeniyle genel 
anestezi tercih edilen anestezi yöntemi olmaktadır. 
Lateral cireumfleks femoral arter veya bunun inen dalından 
oluşan pedikül T şeklinde (T-portion) hazırlanarak alıcı 
damar bölgesinde oluşturulan vasküler defclrie interpoze 
edilerek flow through tarzda kullanılabilir. Bu şekilde 
ekstremite distaii veya distaldcki çoğul Heplerin vasküler 
yapıl arının devamlılığı sağlanabilir. Bu şekilde anastomozlar 
yardımıyla mevcut doğal vasküler anatomik yapıların 
devamlılığının korunmasıyla çocuk yaş grubundaki 
hastaların ileri yaşta travma veya gerekebilecek 
rezeksiyonlar sonrası oluşabilecek risklere karşı daha 
güvenli bir rekonstrüksiyon sağlanmış olacaktır. Lateral 
femoral kütanöz sinirin anterior dalının flebe dahil 
edilmesiyle duyusal flepler hazırlanabilmektedir. Flep 
donor sahasının 6 cm den 8 cm ye kadar defektleri deri 
greftleri gerekmeden prim er kap atıl ab ilmektedir. 
Anterolateral uyluk debinin perforatorlerinin yerleşimindeki 
varyasyonlar, lateral circumflex femoral sistemin inen 
daimin di s eksi yon un un seyrine bağlı olarak uzun zaman 
gerektircbilmesi ve alıcı damarların çapının küçük olması 
gibi bazı özel durumlarda flebin kısa perforatör pediküllü 
olarak kullanılması önemli avantajlar sağlamaktadır.6 Bu 
şekilde kaldırılan flepler de tek kısa perforatör, oldukça 
geniş deri adasını beslemektedir, Flep kısa pediküllü olarak 
flow-through olarak da kulanılabiEnektedir. Pedikülün 
uzunluğu boyunca diseksiyonu gerekmediği için flep 
kaldnıkş süresi belirgin oranda daha kısadır. Kısa pediküllü 
kaldırılan Heplerde de gerektiği hastalarda primer inceltme 
yapılması mümkündür. Kısa perforatör pediküllü flebin 
en önem li dezavantajı pedikül anastom ozunun 
süpermikroccrrahi tekniği gerektirmesi ve de olası revizyon 
gerektirebilecek durumlarda pedikül uzunluğunun özellikle 
çocuk yaş grubunda normal yetişkin bir insana göre bir 
miktar kısa olmasıyla risk oluşturmasıdır.

Çocuk hastalarda serbest Heplerin güvenilirliğini konu 
alan bazı yayınlarda tedavi edici dozdan daha düşük 
dozlarda heparin infüzyonu ile düşük moleküler ağırlıklı 
dekstraıı ve aspirin kullanımı önerilmiş 10:11 olsa da günümüz 
literatüründe bunların kullanımı destekleyecek ve de 
önemini kanıtlayacak bulgular olmaması nedeniyle biz 
hiçbir hastamuzda antikoagülan tedavi kullanmadık. 
Dolayısıyla bunlarm kullanımı ile ilgili yan etkilerin ekarte 
edilmesi sağlanmıştır.

Sonuç o larak , vaskü le r ped ikü lünde bazı 
varyasyonların olmasına ve donor sahasının minimum 
ölçüde morbidilesine rağmen anterolateral uyluk flebi 
erişkin hasta gruplarında olduğu gibi çocuk yaş grubunda 
da belirgin avantajlara sahiptir: Çocuk yaş grubunda 
perforatör damar çapı ve uzunluğu belirgin bir dezavantaj 
oluşturmamakta, hatta perforatör damarlarda spazm görülme 
riski çok daha az olmakta, erişkin yaş grubunda özellikle 
alıcı damarlarda gözlenebilen damar yapısı ile ilgili 
p rob lem ler o ldukça  nad ir gözlem lenm ekted ir.
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