
Türk Plast Rekonslr ü s t Cer Derg (2006) Cilt: 14, S ayı: 3

LUMBO-SAKRAL VE İSKİAL DEFEKTLERİN 
ONARIMINDA DEEPİTELİZE V-Y İLERLETME 
GLUTEAL PERFORATÖR FLEBİ

M. Gürhan ULUSOY*, Yüksel KANKAYA*, Afşin UYSAL*, Uğıır KOÇER**, Önder KARAASLAN*, 
Nezih SUNGUR
*  S.B. Ankara Eğilim, ve Araştırma Hastanesi I. Plastik, RekımstrüMifve Estetik Cerrahi Kliniği 
* *  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekanstrüktif ve Estetik Ceırahî A.D.

ÖZET
Lumbosakral ve iskial doku def ekti onarımları sık yapılan 
plastik ve rekanstrüktif cerrahi uygulamalarındandır. iyi 
kanlanan sağlıklı doku ile onarım, ölü boşlukların doldurulması 
ve kemik çıkıntıların üzerindeki dokunun arttırılması başlıca 
onarım prensipleridir.
2003-2005 yılları arasında, 9 hastada lumbosakral ve iskial 
bölge defektlerinin anarımı için modifıye deepitelize V-Y 
ilerletme perforatör flepleri Icullanıldı. Ortalama defekt 
boyutları 10.7 x 7.2 cm idi. Gluteal peıforatör arterler saplı 
olarak kaldırılan modifıye V-Y ilerletme fleplerinin uçlan 
deepitelize edildikten sonra ölü boşluğa gömüldü veya İlerletme 
flebinin gövdesinin altına katlandı.
Ortalama takip süresi 10,4 ay idi. Bir hastada tekrar dikiş 
atılmasını gerektiren onarım hattı ayrılması dışında herhangi 
bir komplikasyon ile karşılaşılmadı.
Perforatör saplı deepitelize modifiye V-Y ilerletme flepleri 
lumbosakral ve iskial defektlerin kapatılmasında uygun bir 
tercih olarak düşünülmüştür. Büyük boyutlu defektlerin 
gerginlik olmaksızın kapatılabilmesi, ölü boşlukların 
doldurulabilmesi ve kas fonksiyonlarını bozmaksızın kemik 
çıkıntıların üzerini Örtebilmesi tekniğin başlıca yararlarıdır. 
Anahtar Kelimeler; Gluteal perforatör, V-Y ilerletme, bası 
yarası, pilonidal sinüs

GİRİŞ
Lumbosakral ve iskial bölgenin defektleri bası yarası, 

tümör rezeksiyonu, travma veya pilonidal sinüs eksizyonu 
gibi çok değişik etyolojik sebeplere bağlı olarak ortaya 
çıkabilir ve rekonstrüksİyonları çeşitli zorluklar 
içermektedir. Primer kapama veya deri greftlerinin kullanımı 
sınırlıdır, zira bölgenin basıya maruz kalması, kötü hijyenik 
şartlan ve kanlanmasının sınırlı olması sıklıkla tekrar yara 
açılması ile sonlanır. Önceden radyoterapi görmüş, geniş 
doku eksildiği olan veya daha önceden cerrahi uygulanmış 
hasta la rd a  sorunun çözüm ü daha da güçleşir.

SUMMARY
Closure o f lumbosacral and ischial defects are common 
procedures in plastic and reconstructive surgical practice. 
Reconstruction with healthy and well-vascularized tissue, 
oblİteration o f dead spaces and enhancement o f tissue över 
the bony prominences are main principl.es for surgical 
management o f the defects o f these regions.
Nine patients with lumbosacral and ischial. defects were treated 
wit.h perforator-basedfasciocutaneous deepitheMalİsed V-Y 
flap procedure between 2003 and2005. Mean defect size was 
10.7 x 7.2 cm. A modified V-Y advancementflap ("slide-in'’ 
type) was elevated based on the gluteal perforating arteries. 
Then the deepithelialised apical flaps w ere buried into the 
bursae or fo lded under the main advancement flap. 
Mean follow-upperiod was 10,4 months. Apartfrom wound 
dehiscence at the flap donor site in one patient that required 
secondary suturing, no complications ıvere noted. 
Perforator-based fasciocutaneous deepithelialised V-Yflap 
is a good altemative for the closure o f lumbosacral and ischial 
defects. Maintaining tension-free closure o f extensive defects, 
obliterating dead spaces or providing addİtional healthy tissue 
for cushion effect vvithout impairing muscle function may he 
Îİsied as the main advantages.
Keywords: V-Y advancement, gluteal perforatör, pressure 
sore, pilonidal sinüs

Bu bölgelerdeki doku eksiklerinin onaranındaki en 
temel kurallardan biri, sağlıklı ve iyi kanlanan doku ile 
defektin onaranıdır. Kas ve kas-deri flepleri hacimli dokuya 
ihtiyaç olduğunda veya osteomyelit varlığında ilk seçenek 
olmuşlardır 1,2. Öte yandan, kası korumak, Özellikle 
yürüyebilen hastalarda, kas fonksiyonunu bozmamak 
açısından önem taşır. Ayrıca, kas dokusunun, basının 
tetiklediği iskemiye karşı daha duyarlı olduğu da 
gösterilmiştir3.

Yakın tarihli çalışmalar ışığında, bası yarasının
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onarımcında fasyokütan Heplerin uzun dönem sonuçlarının 
kas Heplerine göre daha iyi olduğu artık bilinmektedir.4,9.

tik kez Kroll and Rosenfıeld 1988 yılında perforatör 
flep kavram ını tanım lam ışlar ve sakral bölgenin 
rekonstrüksiyonunda kullanmışlardır 10 . Daha sonra 
Koshima ve ark. 11 sadece bölgenin detaylı anatomisini 
çalışmakla kalmamışlar, ayrıca geniş lumbosakral 
defektlerin tedavisinde yöntemin başarısmı da ortaya 
koymuşlardır. Bu ve bunu destekleyen çalışmaların ışığında, 
gluteal arter perforatör flepleri bugün pek çok plastik 
cerrahi kliniğinde ilk tercih olarak kabul görmektedir. 
Ichioka 12 V-Y ilerletme Heplerini distal gluteal perforatör 
sistem üzerinde kaldırarak ileri derecede ilerleme 
sağlamıştır. Böylece iki yanlı flep kaldırılmasına ihtiyaç 
ortadan kalkm ış ve gluteal kas fonksiyonları da 
korunmuştur.

Tunçbilek ve ark. 13 ise tek veya iki taraflı standart 
V-Y ilerletme Heplerinin medial kısımlarım de-epitelize 
edip, yaranın karşı kenarının altına gömerek hem ölü 
boşlukları doldurmuşlar, hem de kemik çıkıntıların üzerine 
fazladan doku getirmişlerdir.

Bu çalışmada tek taraflı modİfıye V-Y ilerletme Hepleri 
gluteal perforatör arter sistemi saplı olarak kaldırılmıştır. 
Daha sonra Heplerin uç uzantıları deepitelİze edilerek ölü 
boşluğa gömülmüş veya flep gövdesinin altına katlanmıştır. 
Modifıye V-Y flep tasarımının, perforatör flep prensipleriyle 
birleştirilmesi sonucu çok ileri düzeyde flep ilerlemesi 
sağlanmış, defekt sahasına fazla doku aktarılarak ölü 
boşluklar kapatılmış ve kemik çıkıntıların üzeri örtülmüştür.

DEEPİTELİZE V-Y İLERLETME PERFORATÖR FLEBİ

HASTALAR VE YÖNTEMLER
2003-2005 yılları arasında, lumbosakral ve sakral 

defekti olan 9 hastada cerrahi tedavi uygulandı. 6 hasta 
erkek 3 hasta bayan idi ve ortalama yaş 42,3 yıl (19-70 
yaş) olarak belirlendi. Dört hasta paraplejik iken 5 hasta 
yürüyebiliyordu. Üç hastada pilonidal sinüs eksizyonu, 5 
hastada bası yarası ve 1 hasta yumuşak doku enfeksiyonu 
etyolojik faktördü. Ortalama defekt boyutu 10.7 x 7.22 cm 
( 9 x 5 - 1 6 x 8  cm) idi (Tablo 1).

CERRAHİ TEKNİK
Cerrahi alan temizliğini takiben bası yarasına bağlı 

bursa oluşumunun veya pilonidal sinüsün uzanımı metilen 
mavisi kullanılarak belirlendi. Eksizyonu takiben tek taraflı 
"içeri kaydırma" tipi 14 modifıye bir V-Y ilerletme flebi 
işaretlendi. Yani standart V-Y Heplerden farklı olarak V 
flebinin kenarları düz olarak değil, hafifçe dışa doğru 
bombeli olarak planlandı. Böylece, iki adet distal uzanım 
defekti alttan veya üstten çevreledi ( Şekil 1 a ). El doppleri 
ile 1 veya 2 adet perforatör belirlendikten sonra cilt kesileri 
yapılarak kas liflerinin üzerine kadar düşüldü. Flep lateral 
kenarından fasya altındaki planda diseksiyona başlandı 
ve işaretlenen veya uygun çaptaki perforatörlere rastlamlana 
kadar devam edildi. Bu noktada, flebin gerginlik olmaksızın 
yeterli ilerlemeyi sağlayıp sağlamadığı kontrol edildi ve 
gerektiğinde pedikül uzunluğu perforatörün kas içi 
diseksiyonu ile arttırıldı.

Takiben superior ve inferior yerleşimli distal uzanımlar 
alttaki kastan tamamen dîseke edilerek kaldırıldı ve mediale

H A S T A
V A Ş

C İN S İY E T
Y E R L E Ş İM E T İY O L O JT B O Y U T K O M P L İK A S Y O N T A K İP

1 E /21 L u m b o sa k r a l B a s ı Y arası 1 6 x 8  em . - 18 ay

2 E /7 0 S a k r a l B a s ı V arası 1 0x7  em . - 3  ay

3 E /4 5 İsk ia l B a s ı V arası 9 x 6  cm . B o n ö r  S a b a d a  A y r ılm a 9 ay

4 K /1 9 S a k r a l B a s ı Y arası 12x8 c m . - 6  ay

5 ' E /5 0 L u m b o sa k r a l P ilo n id a l S in ü s 9 x 5  cm . - 18 a y

6 K /4 3 Tşki a! E n fe k s iy o n 1 2 x 8  cm . - 6  ay

' 7 E /3 0 îs k ia l B a s ı  Y arası 9 x 7  cm . - 18 ay

s E /2 9 S a k r a l P ilo n id a l S inüs 8 x 6  cm . - 9  ay

9 . K /4 4 L u m b o sa k r a l B a s ı Y arası 1 2x8  cm . - 7  ay

Tablo 1: Hastaların detaylı dökümü
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Şekil 1 A: Bası yarasına bağlı defekti olan yürüyebilen hastanın (Hasta no.:1) debridman sonrası defekt ve flebin işaretlenmesi. Taranmış 
bölge bursa oluşumuna işaret etmektedir.

Şekil 1B: Flep distal uzanımlarının deepitelize edildikten sonraki Şekil 1C: Deepitelizefleplerin birbirine dikildikten sonraki görünümü, 
görünümü
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Şekil 1D: Distai uzanımlann içeri gömülüp, V flepte ilerleme sağlanıp Y kapama yapıldıktan sonraki erken ameliyat sonrası görünümü. 
Tek bir prolen dikiş ile deepiteiize flepler bursa oluşumunun laterai sınırına tespit edilmiştir.

doğru transpoze edilerek ölü boşluğu tamamen doldurup 
doldurmadığı veya yeterli doku yastığını sağlayıp 
sağlamadığı kontrol edildi. Daha sonra bisturi yardımı ile 
distaî transpozisyon Hepleri de-epitelizc edildi. Bu işlem 
sırasında deri eklerinin tamamen çıkartılmasına dikkat 
edildi ( Şekil lb ).

Kanama kontrolü yapıldıktan sonra "içeri kaydırma" 
tipi flebin üst ve alt uzanımları orta hatta birbirine dikilerek 
( Şekil l c ) bursa oluşumunun içerisine dolduruldu. Fleplerin 
yer değiştirmemesi ve düzgün olarak yerleşmesi için tek 
bir "pull-out" dikiş ile ölü boşluğun laterai sınırına tespit 
edildi ( Şekil ld  ).

Bursa oluşumu olmayan hastalarda deepiteiize flepler 
defektin tabanına dikildi. Distai fleplerin uygun şekilde 
yerleştirilmesinden sonra V şeklindeki cilt flebi ilerletilerek 
Y şeklinde kapama sağlandı. Dren yerleştirilmesini takiben 
cilt ve cilt altı 3/0 ve 4/0 dikişlerle kapatıldı. ( Şekil le ).

SONUÇ
Ortalama takip süresi 10.4 ay (3 -18 ay ) idi. Sekizinci 

günde yara yerinde açılması olan ve tekrar dikiş atılan 1 
hasta dışında tüm flepler (8 flcp - %89.9) sorunsuz olarak 
iyileşti. Takip süresi boyunca herhangi başka bir soruna 
rastlanmadı.

TARTIŞMA
Değişik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan 

lumbosakral ve iskial bölge defektlerine rekonstrüktif 
cerrahide oldukça sık karşılaşılır. Küçük defektler bölgesel 
transpozisyon ve rotasyon flepleri ile kapatılabilir.Öte 
yandan, büyük defektlerin varlığında, radyoterapi hikayesi 
olan veya önceden cerrahi müdahale geçirmiş hastalarda 
bölgesel flep seçenekleri sınırlıdır. Bu hastalarda iyi 
kanlanan sağlıklı doku ile onarım başarılı bir sonuç için 
şarttır.
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Kas ve kas deri flepleri bu bölge defektlerinin 
rekonstrüksiyonu için başarıyla kullanılmıştır 1,2. Gluteus 
maximus kası bu amaçla sakral bası yaralarının onarımında 
en sık kullanılan fleplerden biridir. Mükemmel kanlanması 
ve yeterli flep kitlesi ile ilk tercih edilen seçeneklerden 
biridir. Sınırlı ilerleme kapasitesi, ameliyat sırasında fazla 
kanama ve yürüyebilen hastalarda kasın feda edilmesi 
başlıca dezavantajlarıdır. Kas dokusunun basıya bağlı 
iskemiye daha duyarlı olması bir diğer sorundur 3 . 
Fasyokütan fleplerin bası yarası rekonstrüksiyonunda geç 
dönemde kas flepîerine oranla daha başarılı sonuçlar verdiği 
ortaya konmuştur 4,6.

Kroll and Rosenfield 10 perforatör flep kavramını 
tanım ladıkları 1988 tarihinden bugüne, bu flepler 
tasarımlarındaki esneklik, güvenilirlik ve donör saha 
morbiditelerinin az olması gibi nedenlerden ötürü yaygm 
kullanımı alanı bulmuşlardır. Kosbima 11 1993 yılında 
bölgenin detaylı anatomisini ve 8 trokanterik veya sakral 
bası yaralı hastadaki sonuçlarım yayınlamıştır. Gluteus 
maximus kasının korunması ile plejik olmayan hastalarda 
ameliyat sonrası ağrmın azaldığı ve yürümeye herhangi 
bir etkisi olmaksızın ayağa kalkma süresinin kısaldığı 
vurgulanmıştır. Coskunfİrat ve ark. [5 sakral, gluteal ve 
iskial bölgelerde 35 gluteal perforatör flep uygulaması ile 
ilgili deneyimlerini yayınlamışlardır. Yazarlar, tekniğin 
değişik bölgelerdeki bası yaralarının kapaülmasmda güvenle 
kullanılabilecek bir seçenek olduğunu belirtmişlerdir.

Donör saha morbiditesinin olmaması, kas fonksiyonlarının 
korunması ve diğer flep seçenekleri kısıtlamaksızm tasarım 
yapılabilmesi başlıca avantajlar olarak sunulmuştur. Ancak, 
ileri derecede ölü boşluğun varlığında, kas fleplerinin 
öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı 
çizilmiştir.

Tuncbilek ve ark. 13 hazırladıkları V-Y ilerletme 
fleplerinde, V fleplerinin medial uçlarım de-epitelİze 
ederek yaranın karşı kenarının altına veya flebin altına 
gömmüşlerdir. Sakrokoksigeal ve iskial bölgede defekti 
olan 16 hastada tekniklerini uygulayan yazarlar, 3 hastada 
komplikasyon bildirmişlerdir. Başlıca avantaj olarak, 
sağlıklı dokuların kullanımı ile ölü boşlukların doldurulması 
gösterilmiştir.

Bu makalede sunulan teknik de, benzer şekilde, medial 
kısımları de-epitelize edilmiş V-Y flepleri kullanmaktadır. 
Ancak, daha fazla ilerleme; dolayısı ile daha fazla doku 
aktarımını sağlayabilmek amacıyla, flepler gluteal perforatör 
arterler üzerinde kaldırılmış ve standart V fleplerinin 
uçlanna distal uzanımlar dahil edilmiştir. Böylece, büyük 
defektlerin tek taraflı fleplerle kapatılması mümkün olmuş, 
karşı taraf ileride kullanılabilecek şekilde saklı tutulmuştur.

V-Y ilerletme flepleri ile kapama, vücudun çeşitli 
bölgelerindeki defektler için sıklıkla tercih edilen bir 
yöntemdir. Tek veya iki taraflı fleplerin kullanımındaki en 
büyük sıkıntı kullanılan bölgeye göre değişiklik gösteren 
sınırlı ilerleme kapasitesidir. 16. Fleplerin ilerlemesini

Şekil 1E: Ameliyat sonrası 5. aydaki görünüm.
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arttırarak gerginlik olmaksızın kapamayı sağlamak için 
pek çok modifikasyon bildirilmiştir 14j lfi’I9.

Bu çalışmada perforatör arterler üzerinde kaldırılan 
modifıye V-Y Hepleri ile lumbosakral ve iskial defektlerin 
onarımı gerçekleştirilmiştir. Yukanda tartışılan tekniklerin 
tümünün avantajlarını kullanmak amaçlanmıştır. Klasik 
V-Y 'den ayrı olarak flepler alttaki kas dokusundan tamamen 
ayrılarak, 1 veya 2 perforatör üzerinde kaldın lmaktadır. 
Bu şekilde flebin ileri ey eb i 1 i rl iği arttırılmıştır. Tarif edilen 
tekniğin başlıca avantajları:

1- Perforatör arter saplı flep kaldırılması ve "içeri 
kaydırma" tarzında tasarım ile standart V-Y Heplerine göre 
daha fazla ilerlem e sağlanmış ve iki taraflı flep 
prosedürlerine gerek kalmamıştır.

2- Orta hat üzerinde gerginlik olmaksızın kapama 
sağlanmış, daha fazla dokunun defekt bölgesine aktanım 
mümkün olmuştur.

3- Deepitelize distal uzanımların kullanımı ile ölü 
boşluklann doldurulmasının yanı sıra kemik çıkıntıların 
ü ze rin e  faz lad an  sa ğ lık lı doku g e tir ilm iş tir .

Dr M.Gürhan ULUSOY 
Turgutlu sk., 30/1 No: 13 
G.O.P - Ankara
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