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ÖZET
İnguinal bölgede bulunan kompleks yumuşak doku defektlerinin
kapatılması plastik cerrahide sık karşılaşılan sorunlardan
biridir. Söz konusu defekilerin kapatılmasında gövdeden
taşınanfleplerin çeşitli nedenlerle kullanılamaması bu bölgenin
rekonstrüksiyonunu güçleştirmektedir. İnguinal bölgede
gövdeden fle p taşınmasının mümkün olmadığı kompleks
yumuşak doku d e f ektine sahip iki hastada muskulokutanöz
anterolateral uyluk (ALU) ada fle b i ile rekonstrüks iyon
uygulandı. Hastaların takibinde prim er olarak flep ten
kaynaklanan ya da donar sahayı ilgilendiren bir problem
y a ş a n m a d ı. S ö z ko n u su fle p in g u in a l b ö lg e n in
rekons trüks iyo mm da kolaylıkla kulanılabilecek, donör saha
morbiditesi çok düşük olan, muskulokutanöz ya da kutanöz
olarak planlanabilen bir cerrahi prosedür olarak öncelikle
düşünülmelidir.
A n a h ta r K e lim ele r: İn g u in a l bölge, A L U F lebi,
Rekonstrüksiyon

GİRİŞ
İnguinal ve perine bölgesinde bulunan kompleks
yum uşak doku defektlerinin kapatılm asında rektus
abdominis, oblİkus internus, omental flep, mcdiyal ve
lateral uyluk Hepleri, anterolateral uyluk flebi, tensör fasya
lata kas flebi kullanılabilmektedir !' 2’3'9’10. Bu çalışmada
inguinal bölgeye yerleşmiş, zemininde büyük damar
yapılarını ve bioplastik greftleri barındıran defekte sahip
ve gövdeden uygun flep taşınmasının söz konusu olmadığı
iki vakada muskulokutanöz ALU ada fiebinin kullanımı
sunulmuştur.
CERRAHİ TEKNİK
ALU flebinin derisi, lateral uyluğun orta 1/3' ü
üzerinde, rektus femoris kasının mediyal kenarı ve vastus
lateralis kasının lateral kenarı üzerinde yerleşimlidir.
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SUMMARY
Reconstruction o f complex tissue defects in İnguinal region
remains as a challengingproblem in plastic surgery. Inability
o f flap transfer from trunk fo r som e reasons makes
reconstruction more diffîcult. İn this region o f the body two
patients with complex sofi tissue defect in inguinal region
having no chance to harvest flap from trunk underwent
m usculocutaneous anterolateral tigh flap (ALT) fla p
reconstmction. In thefollovv ııp period no problem observed
aboutflap or flap donor site. ALT flap should be kept in mind
as a prior reconstructive option with easy-to-use and low
donor site m orbidity w hich c o u ld be p la n n e d as
musculocutaneous or cutenous flap fo r selected patients with
complex defects in inguinal region.
Keyıvords: inguinal region, A L T flap, R econstruction

Yaklaşık 12x20 cm fasyokutan flep olarak kaldırılabilir.
Fasyokutan fleplerin dolaşım tiplerine göre, B ve C tip
kanlanma patemi gösterir7lK .
Dominant pedikülü; Lateral sirkumfleks femoral arter
ve komitan veninin inen dalının septokutanöz dallarıdır.
Pedikül uzunluğu ortalama 12 cm, pedikül çapı 2 nım dir7.
Minör pedikülü; lateral sirkumfleks femoral arter ve komitan
veninin inen dalının muskulokutanöz dallan ve lateral
sirkumfleks femoral arterin ve komitan veninin transvers
dalının muskulokutanöz dallandır7 .
Deri adası planlanırken spina ilİyaka anterior süperior
(SİAS)'tan ve patellanm lateral sınırından geçen bir doğm
çizilir, SİAS m 10 cm inferiorunda kalan nokta ile patellanm
7 cm süperiorundaki noktalar arasında doppler ile perforatör
damarlar dinlenerek planlanlanır 7‘K. Flep çizimin! takiben
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Resim 2: Flebin transfer edildikten sonraki görüntüsü

Resim 3: Post-op üçüncü hafta

medial sınırdan girilir ve rektus femoris kasının derin
fasyasma kadar inilir, derin fasya rektus üzerinde kasın
lateral sınırına kadar flebe dahil edilerek diseke edilir.
Fasyal septum rektus femoris ve vastus lateralis kasları
arasında bulunm aktadır, bu noktada septum ortaya
konmalıdır. Septumun orta 1/3 segmentinde septokutanöz
dallar görülebilir, şayet görülmez İse vastus lateralis kasının

medial kenarının orta 1/3 segmentine doğru ilerlenir ve
pedildil ortaya konur, uygunsa muskulokutanöz pcrforatör
damar disseksiyonu yapılır ya da kastan perforatör damar
içeren bir segment flebe dahil edilir. Lateral kenar insize
edilerek subkutanöz dokular derin fasya geçilerek diseke
edilir ve flep pedildil üzerinde kaldırılarak disseksiyon
tamamlanır. Şayet m us kul okutanöz bir flep tasarlanıyor
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Resim 4: Sentetik damar greftinin bifrkasyasunu içeren defekt

ise pedıkül üzerinde vastus lateralis kasının tamamı yada
bir kısmı bırakılabilir7,8. Verici sabadan inguinal bölgedeki
alıcı sabaya bir tünel hazırlanır; tünel içerisinde pediküle
bası yapacak sert fibrotik bantların olmamasına dikkat
edilmelidir. Flep 90 yada 180 derece çevrilerek tünelden
geçirilip defekte ulaştırılır. Donör saba 8 cm'ye kadar
primeı; daha büyük defektler deri grefti ile kapatılabilir7,8.
OLGULAR
OLGU 1: 80 yaşında bayan, daha önce vulva Ca
nedeni ile öpere edilmiş ve postoperatif dönemde
radyoterapi almış olan hasta, sağ inguinal bölgede
ülserovejetan kitle nedeni ile tarafımızca değerlendirildi.
Biyopsi sonucu "vulva ca lenf nodu metastazı" olarak
bildirildi ve yapılan ileri tetkiklerde kitlenin fcmoral ven
ile yakın ilişkide olduğu tespit edildi. Cerrahi esnasmda
tümör ile birlikte femoral ven eksize edildi ve Goretex
damar grefti ile ven onarıldı. Eksizyon sonrası zemininde
10 cm uzunluğunda damar grefti bulunan 16x10 cm
boyutlarında defekt oluştu (Resim 1). Rekonstrüksiyon
planlanırken her iki derin epigastrik arter daha önceki
cerrahi girişimlerde yaralandığı için bu pedikül üzerinde
hazırlanabilecek flepler ekarte edilerek, muskulokutanöz
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ALU ada flebi latcral sirkumfleks fcmoral arter ve komitan
yeninin inen dalının üzerinde kaldırıldı ve pedikül rektus
femoris kasının altmdan hazırlanan tünelden geçirilerek
defekt üzerine transpoze edildi (Resim 2). Flep altına bir
penröz dren konularak defekt kapatıldı. Donör sahaya
kısmi kalınlıkta deri aşısı uygulandı. Flep kas içerdiği için
Gorcteks grefti bulunduran sahanın enfeksiyona direncini
artırmak dışında çevreye kozmetik olarak da gayet güzel
uyum sağladı. Erken dönemde herhangi bir komplikasyona
rastlanmadı (Resim 3).
OLGU 2: 54 yaşında erkek hasta Lerısch sendromu
(aorlailiyak oklüziv hastalık) tanısı ile damar cerrahisi
tarafından sağ aksilla bifemoral by-pass uygulanan hastanın
sağ inguinal bölgesinde bulunan sütür hattında postoperatif
dönemde gelişen enfeksiyon ve nekroz sonrası Goretex
damar greftinin bifurkasyonunu açıkta bırakan 12x4cm
boyutlarında defekt ile başvurdu (Resim 4). Hastanın aorta
femoral anjiyosu incelendiğinde renal arter seviyesi altmda
aortamn tıkalı olduğu izlendi. Bu nedenle rekonstrüksyon
planlanırken gövdeden taşınacak flepler ekarte edildi. Bu
hastada da muskulokutanöz ALU ada flebi planlandı.
Öncelikle defektin nekrotik yara kenarları tazelendi ve
saha antiseptik solüsyonlar ile irrige edildi. Flep lateral
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sirkümfîeks arterin inen dalı üzerinde muskulokutanöz ada
flebi olarak kaldırıldı, 'pedlkül yeterli uzunlukta diseke
edilerek donor sahada rektus femoris kasının altından
defekte tünel oluşturuldu ve flep tünelden geçirilerek
defekte taşındı (Resim 5). Donör saha primer kapatıldı.
Post operatif dönemde herhangi bir komplikasyon ile
karşılaşılmadı (Resim 6).
TARTIŞMA
Kasık bölgesinin komplike yaralan özellikle femoral
bölgedeki damar yapılarına uzanım göstermektedir. Bu
yaralar genellikle alanın vasküler ya da onkolojik cerrahisi
s o n r a s ın d a k o m p lik a s y o n o la ra k k a r ş ım ız a
ç ı k m a k t a d ı r 5' 15’18. S ö z k o n u s u d e f e k t l e r i n
rekonstrüksiyonunda, enfekte ve nekrotik dokuların
debridrriam sonucunda oluşacak boşluğu dolduracak kadar
büyük, iyi kanlanmaya sahip enfeksiyona dirençli bir flep
kullanmak gerekmektedir 5’ 18 . Vasküler cerrahi sonrası
gelişen yaralarda, yara zemininde genellikle ekspoze bir
sentetik damar grefti bulumu aldadır. Enfeksyondan sorumlu
ajan genellikle staphylococcustur (% 16) 18 . Bunu
streptococcus, bacteroides, pseudomonas türleri takip
etmektedir, %15'i ise polimikrobik olarak görülmektedir18.
Enfekte sentetik grefti erin geleneksel tedavisi greft

eksizyonu , antimikrobiyal tedavi ve yeni bir anatomik
alandan by-pass olarak bilinir 15,23' 24 . Son zamanlarda
kullanılan bir diğer tedavi yöntemi ise enfekte alanın
debridmanmdan soma sahaya iyi kanlanan bir kas flebi
transfer edilmesidir 15,25'26.
Cole; muskulokutanöz flepleri tanımlayan ilk cerrahlar
(1918)3. Bugüne kadar kasık, perineal ve alt abdominal
bölgelerin geniş kom pozit defek tlcrin d e birçok
muskulokutanöz flep önerilmiş olsa da, bu bölgeler
rekonstrüksiyon için hala güçlük arz etmektedir 10 ,
İntemal oblikkas flebi Ramasatry tarafından4^, derin
inferior epigastrik arter muskulokutan flebi Abraham
tarafından 1 kasık ve alt abdom en defektlerinin
rekonstrüksiyonunda önerilmiştir. Bostwick ve ark.2aynı
bölgedeki defektlerin onarmanda omentum, grasilis, TFL,
rektus femoris kas flebi tecrübelerini bildirmişlerdir.
VRAM flebi masif perineal defektlerin kapatılmasında
kulanılabilecek güvenilirliğe ve boyuta sahip bir fleptir10.
Rektus abdominis m yokutanöz flcbinin en önemli
dezavantajı; batın duvarında geniş bir fasya ve kas defektine
neden olmasıdır10,11, buna bağlı olarak abdominal duvarda
hemiler, duvar gevşekliği bunların dışında tekrarlayan
seromalar, abdominal duvarda nekrotızan fasiit bildirilmiş
komplikasyonlardandır 27 .Vertikal rektus abdominis

Resim 5: Flep dominant pedikülü üzerinde kaldırılmış
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(VRAM) flep toraks duvarından inguinal bölgeye kadar
geniş bir alanda kullanılmaktadır. Kasık bölgesindeki
kompleks yumuşak doku defektlerinin onaranında başanlı
sonuçlar bildirilmiştir10. Sartorius kas flebi tip 4 segmental
kanlanma patemine sahip olmasından dolayı diseksiyonu
ve mobilizasyonu sınırlıdır l2, !j’i4. Grasilis myofasyokutanöz
flebi inguinal bölge rekonstrüksyonunda diğer bir alternatif
olmakla beraber birçok çalışmada kabul edilemeyecek
düzeyde parsiyel flep nekrozu bildirilmiştir. 16,17 Bunun
önüne geçebilmek için kas çevresinde bulunan fasyokutanöz
perforatörlerin flebe katılması denenebilir18. Kompleks
kasık yarası ile birlikte infrainguinal periferal vasküler
hastalık söz konusu ise grasilis flebi uygulamasından
kaçınılmalıdır 18. Rektus femoris kas flebi söz konusu
bölgede kullanılacak bir başka fleptir2 . Qadriseps kas
grubu içerisinde bulunan kolay ulaşılabilen diseksiyonu
kolay, pedİkülün saptanması basit olan kasın kasık
bölgesine ulaşması kolaydır18. Rektus femoris kas flebi
uygulandıktan sonra dizin ekstansiyon kapasitesinin
dinamometre ile karşılaştırıldığı çalışmada dizin ekstansyon
gücünde %25 azalma tespit edilmiştir 19 . Başka bir
çalışmada postoperatif defisitin fizik tedavi ile geri döndüğü
gösterilmiştir20.
Muskulokutanöz anterolateral uyluk flebi komplike

Resim 6: Post op birinci ay
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İnguinal defektlerde de kullanılabilecek bir fleptir. Çeşitli
nedenler ile inguinal bölgeye gövdeden taşınacak fleplerin
dolaşımlarının güvenli olmadığı durum larda ALU flebi
rahatlıkla kullanılabilir. ALU flebi perforatör tabanlı,
septokutanöz veya muskulokutanöz olarak planlanabilen,
pediküllü veya serbest olarak taşmabilen gerektiğinde flow
through olarak da kullanılan çok yönlü bir fleptir. İnce ve
geniş bir fasyokutan flep olarak planlanabilmesi ve uzun
pedİkülü ile baş boyun bölgesindeki defektlere serbest
olarak aktarılabilir, flow through olarak ekstrem ite
rekonstrüksiyonunda kulanılabilir.
Quadriceps femoris kası rektus femoris, vastus laterahs,
vastus medyalis, vastus intermedius kasları olmak üzere
dört komponentten oluşur ve dizin en güçlü ekstansörüdür.
Tek başına vastus lateralis kasının alınması diz ekleminde
instabiliteye neden olmaz, yürüm e fonksiyonlarını
etkilemez21,22. Oluşabilecek donör saha morbiditesi alınan
kas kitlesi ile doğru orantılıdır22. ALU flebi temelde
fasyokutan bir flep olup bazen muskulokutan perforatörlerin
dahil edilebilmesi için ihmal edilebilir miktarda vastus
lateralis kası flebe dahil edilebilir. Otörlerin tecrübesi;
ALU flebi kullandığımız hiçbir hastada diz hareketlerinde
günlük yaşamı etkileyecek, ya da fizik tedavi gerektirecek
bir değişiklik olmadığı şeklindedir.
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Küçük boyutta cilt adası alındığında defekt primer
kapatılabilir8 . Bu nedenle donör saha morbiditesi çok
azdır. Nadiren primer kapanmadığı durumlarda kısmi
kalınlıkta bir deri grefti de gerekebilir.
Flep diseksiyonu sırasında ALU flebinde güvenilir
bir pediküle rastlanmaz ise medyale yönelilip rektus femoris
kas debinin planlanabilir olm ası8, operasyon esnasında
karşılaşılacak çeşitli problemler ile başetmek için bir avantaj
olarak değerlendirilebilir.
Bu çalışmada ALU flebi, zemininde ekspoze vasküler
greft bulunan, geniş, kompleks inguinal yumuşak doku
defektlerini kapatm ak amacıyla, uzun pedikülünden
faydalanılarak ada flebi olarak tasarlandı. Zeminde bulunan
enfeksiyon ile mücadeleyi sağlamak amacı ile vastus
lateralis kası parsiyel olarak flebe dahil edildi.
Hastalar ortalama 10 ay takip edildi her iki hastada

total ya da parsiyel flep nekrozu izlenmedi. İlk olguda geç
dönemde flebin tabanında femoral arterde pseudo anevrizma
meydana geldi, kalp damar cerrahisi ekibi tarafından öpere
edilen hastada peroperatif olarak flebin tabanının tamamen
dekole olduğu izlendi. Postoperatif dönemde flepte nekroz
yada benzeri bir duruma rastlanmadı. Bu durum flep
pedikülünün güvenilirliğinin bir göstergesi olarak
değerlendirildi.
SONUÇ
Sonuç olarak; donör saha morbiditesinin çok düşük
olması, uzun vasküler pedİkülü, muskulokutanöz ya da
septokutanöz ince bir flep olarak planlanabilmesi, ayrıca
gövdeden flep taşınamadığı durumlarda da kullanılabilmesi
nedeni ile inguinal bölgenin zor defektlerinde ALU flebi
öncelikle düşünülmelidir.
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