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ÖZET
Agresif seyreden ve lokal nüks olasılığı yüksek tümörlerde,
eksizyon sonrası oluşan def ektin eş zamanlı onarım tnda
kullanılan fleplerin donör alanları, tümör hücresi ekilme riski
altındadır.
Yetmiş beş yaşında, erkek hasta polikliniğimize sol kasığında
iki yıldır iyileşmeyen yara şikayeti ile başvurdu. Hastanın
yedi yıl önce sol avucunda beş yıl içinde büyüyen kitle
kliniğimizde eksize edilmiş, oluşan defekt sol kasık saplı flebi
ile onarılmıştı. Yapılan kasıkflebi ameliyattan üç hafta sonra
a y rılm ıştı. K itle n in p a to lo jik incelem e sonucu
hemanjioendotelioma olarak rapor edilmiş ve cerrahi sınırlarda
tümöre rastlanmamıştı.
Kasıktaki tümör eksize edildi ve oluşan defekt, sağ uyluktan
alınan kısmi kalınlıkta deri grefti ile onarıldı, ayrıca eş zamanlı
inguinal diseksiyon yapıldı. Tümoral dokunun histopatolojik
tanısı hemangioendotelioma olarak geldi.
Sonuç olarak, tümör cerrahisi ile eş zamanlı rekonstrüksiyon
uygulanan vakalarda, operasyon sırasında tümör hücrelerinin
ekilmesini engelleyecek önlemlere dildrnt edilmesi ve hastaların
geç dönem takiplerinde donör bölgenin de nüks açısından
dikkatli kontrol edilmesi uygundur.
Anahtar Kelimeler: Tümör implantasyonu, flep donör alanı

SUMMARY
The donor-site o f flaps that are used fo r immediate
reconstruction o f defects performed afier ezcision ofaggressive
tumors, are also under the risk o f tumor implantation.
A 75-year-old man had a tumor on left inguinal area. In his
history he had tumor on left hand which had grown gradually
infıve years. The tumor was excised and the defect was
reconstructed with left pedicled inguinal flap. Theflap was
divided three ıveeks later. Histopathological analysis w as
reported as hemangioendothelioma. Tumor recurrence at the
flap donor site was observed seven years after the initial
operadan. The tumor on left inguinal area mis excised and
the defect ıvas reconstructed with skin graft takenfrom right
thigh and simultaneous inguinal dissection was performed.
H is to p a to lo g ic a l a n a ly sis w as c o n firm e d as
hemangioendothelioma.
In conclusion dııring aggressive tumor excision and immediate
reconstruction measures fo r prevention o f implantation o f
tumor cells to the donor site and carejül investigation o f the
donor sitefor recurrence dııring the latefbllow~up period are
important.
K eyw ords: Tumor im plantaton, fla p donor site

GİRİŞ
M align tüm örlerin çıkarılmasından sonra oluşan
defektlerin eş zamanlı onarımı günümüzde kabul gören
tedavi yaklaşımıdır1,2. Hastaya ek cerrahi stres yüklemesi
ve yeni doku planlarının açılması nedeniyle tümörün
ımplantasyon yoluyla yayılma ihtimalinden dolayı, eş
zamanlı onanma karşı teorik bazı varsayımlar mevcuttur f,l°.
Malign tümörlerin lokal nüks ve metastaz yapma
potansiyelinden dolayı, eksizyonlanndan sonra oluşan
dcfektin onan mı için kullanılan flebe ya da flcbin alındığı
donör alana metastaz veya implantasyon yapma riski vardır.
Bu risk yayınlarda daha çok izole olgu sunundan şeklinde
bildirilmiştir ’’10.
Biz bu yayında, elde hemangioendotelioma eksizyonu
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sonrası oluşan def ektin kasık flebi ile onanırımdan 5 yıl
sonra donör bölgede ortaya çıkan tümör implantasyonu
olgusunu sunduk.

OLGU
Yetmiş beş yaşında, erkek hasta polikliniğimize sol
kasığında İki yıldır iyileşmeyen yara şikayeti ile başvurdu.
Hastanın yedi yıl önce sol avucunda beş yıl içinde büyüyen
kitlenin, kliniğimizde eksizyonu ve oluşan defektin sol
kasık saplı flebi İle onarım öyküsü mevcuttu. Kasık flebi
ameliyattan üç hafta sonra ayrıldı. Cerrahi sınırda tümöre
rastlanmayan kitlenin patolojisi hemangioendotelioma
olarak rapor edildi. Kasık flebi ile onanından altı ay sonra
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Resim 1: Sol kasık bölgesinde tümöral lezyon.

sol elde insizyon hattında nodüller ve 3. - 4 . parmakta
uyuşukluk şikayeti gelişti. Lezyonlar lokal nüks kabul
edilerek, hastaya ön koldan, am putasyon önerildi.
Amputasyonu kabul etmemesi üzerine hastaya radyasyon
onkolojisi bölümünde 6000 cGy radyoterapi uygulandı ve
o dönemde yapılan incelemeler sonucu uzak metastaz
saptanmadı. Radyoterapiye rağmen lezyonlann büyümeye
devam etmesi üzerine ilk ameliyattan dört yıl sonra sol cl,
bilek çizgisinin lOcm proksi m alinden ampute edildi.
Patolojik inceleme sonucu tekrar hemangioendotelioma
olarak değerlendirildi. Cerrahi sınırda tümör gözlenmedi.
Hasta uzun süre kontrollere gelmedi.
Kasıktaki yara nedeniyle polikliniğimize başvuran
hastanın yapılan fizik muayenesinde, sol kasıkta 9x11 cm
ve 1x1,5 cm boyutlarında, deriden kabarık, düzensiz sınırlı,
iki adet tümör tespit edildi (Resim 1). Uzak metastaz
açısından yapılan muayene ve tetkilder normal olarak
değerlendirildi. Tümör eksize edildi, oluşan defekt sağ
uyluktan alman kısmi kalınlıkta deri grefti ile onarıldı ve
eş zamanlı inguinal diseksiyon yapıldı. Kitlenin patolojisi
hemangioendotelioma olarak geldi. Ameliyat sonrası düzenli
olarak ko n tro llere gelm eyen hasta 1,5 y ıl sonra
görüldüğünde, yapılan incelemeler sonucunda akciğer ve
karaciğerde uzak metastaz tespit edildi.
TARTIŞMA
Malign tümörlerin cerrahi olarak çıkarılmasından
sonra hemen onarım yapılması günümüzde yaygın olarak

kabul görmüş bir tedavi yaklaşımıdır 1,2. Bu yaklaşım,
tümörün çıkarılmasından sonra oluşan fonksiyonel ve
estetik bozuklukları azaltır ve hastanın sosyal yaşama daha
erken adapte olmasını sağlar. Ancak eş zamanlı onarmalarda
yeni doku planlarının açılması nedeniyle flep alman
bölgelerde tümör hücrelerinin ekilmesi ve sonuçta lokal
nüks gelişmesi riski vardır2,10. Donör alana tümör ekilmesi
ile ilgili literatürde az sayıda yayın mevcuttur ve bu yayınlar
daha çok izole olgu sunum ları şeklindedir 1; 13 .
Tüm ör çıkarılm ası ile eş zam anlı uygulanan
rekonstrüktif cerrahilerde aktarılan flepte veya donör alanda
tümör gelişmesi İle ilgili bazı hipotezler öne sürülmüştür.
Bunlardan en muhtemel olanları kan yolu ile yayılım (yara
iyileşme mekanizması)2' 3, lenfatik yolla yayılım (saplı
flep aktarımlarında) l1,13 ve tümör hücrelerinin cerrahi
esnasında (iatrojenik) ekilmesidir L 3 . Yara iyileşme
sürecinde salgılanan kemotaktik faktörler, büyüme faktörleri
ve yeni damar oluşumunun fleplerde veya donör alanda
tümör hücrelerinin tutunması için uygun bir ortam sağladığı
düşünülmektedir. Kan yoluyla dolaşan tümör hücreleri bu
alan lara y erleşerek m etastatik tüm ör dokusunu
oluşturabilirler2,3. ikinci yol olan lenfatik yayılımda ise
tümör hücrelerinin primer alandan flebc doğru gelişen
lenfatik yollar ile Öncelikle flebc ve devamında donör alana
yayılabileceği, muhtemel mekanizma olarak yayınlarda
bildirilmiştir n’13. Lenfatik yolla yayılım gösteren tümörlerde
bu riskin daha fazla olduğu bildirilmektedir11,13. Diğeryol
olan iatrojenik yayılım, cerrah tarafından operasyon
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sırasında tümör hücrelerinin ekilmesidir. Tümör hücreleri
eldiven veya cerrahi aletlerle donör alana taşınabilir u 5.
Donör alan ile tümör rezeksiyonu yapılacak alıcı alanda
kullanılan cerrahi aletlerinin ayrılması ve uygun vakalarda
önce donör alanın hazırlanıp arkasından tümör rezeksiyonun
yapılması gibi önlemler, bu yolla oluşabilecek tümör
ekilmesi riskini azaltabilir1,214.
Bazı yayınlarda tümörlerin lokal nüksü ile uzak
metastazı arasında 6 ay veya daha kısa süre olduğunda,
lokal nüks sistemik yayılımın bir parçası olarak kabul
edilmektedir 14,15. Olgumuzda akciğer ve karaciğerdeki
uzak metastazlar, sol kasık bölgesindeki tümör ortaya
çıktıktan 3,5 yıl sonra olmuştur. Bu nedenle sol kasık
bölgesindeki tümör nüksü sistemik yayılımdan ziyade,
cerrahi işlem sırasında tüm ör hücrelerinin ekilmiş
olabileceğini ya da elin kasık bölgesinde 3 hafta kalması
so nucu le n fa tik y o lla tüm ör im p lan tasy o n u nun
gerçekleştiğini düşündürmektedir. Kasıktaki tümörün birden
fazla odakta ve flep sapma uyan bölge sınırlan dışında da
olması, tümörün lenfatik yayılımından çok, cerrahi işlem
sırasında tümör hücrelerinin ekilmiş olması ihtimalini akla
getirmektedir.
Tümör implantasyon riski; tümörün malignite derecesi,
implante edilen hücre sayısı, implantasyon alanının
yapısının tümör hücrelerinin tutunması ve yaşaması için
uygun olup olmaması gibi birçok faktöre bağlıdır 10.
Literatürde bildirilen tümör implantasyonu olgularında
nüksün ortaya çıkışı, tümörün davranış biçimine göre 3 ay
ile 14 yıl arasında değişmektedir *’9 . Olgumuzda kasık
bölgesindeki nüks, primer tümörden 5 yıl sonra ortaya
çıkmıştır. Bu durum, tümörün yavaş olarak büyüdüğünü
v e d ü şü k g r a d e ’li o ld u ğ u n u g ö s te rm e k te d ir.
Hemangioendotelioma histolojik olarak hemangiom ve
anjio sarkom arasında bir grup olarak kabul edilmektedir.
Düşük grade'li bir tümördür, geniş lokal eksizyona
radyoterapi ve kemoterapi eklenmesiyle iyi bir prognoz
beklenir17.
Sonuç olarak, agresif seyreden ve lokal nüks olasılığı
yüksek tümörlerde, eksizyon sonrası oluşan1dcfelctin
onarırmnda kullanılan Heplerin donör alanlarının da lokal
nüks riski altmda olduğu akılda tutulmalıdır. Bu konu ile
ilg ili literatürde az sayıda yayın olsa da, p ratik
uygulamalarda bildirilenden daha sık görülebileceğini
düşünmekteyiz. Bundan dolayı operasyon sırasında tümör
hücrelerinin ekilmesini engelleyecek önlemlere dikkat
edilmesi ve hastaların geç dönem takiplerinde donör
bölgenin de nüks açısından dikkatli kontrol edilmesi
uygundur.
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