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Yüzde Oluﬂan Defektlerin Onar›m›nda
Submental Myokutan Ada Flebi
C. Bilgen, Ü. Uluöz, R. Midilli

Submental Myocutaneous Island Flap in the
Reconstruction of Facial Defects

Regional or free myocutaneous flaps are in use to reconstruct
large, traumatic or surgical facial defects. However; the color,
texture and thickness of the facial skin do not always match
with that of the flaps. On the other hand, for the flaps suitably
matched with these properties of the skin, the lack of a reliable vascular pedicle is a significant disadvantage. In this study,
submental myocutaneous island flap, presenting the minimum
of these disadvantages, is described with the surgical technique and results in 3 cases. Experience from these cases has
emphasized the advantages of the flap with its surgical and
cosmetic results.
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Özet

Cerrahi veya travmatik geniﬂ fasiyal defektlerin onar›m›nda rejyonel veya serbest myokutan fleplerden yararlan›lmaktad›r. Ancak, genellikle, yüz cildinin rengi, yap›s› ve kal›nl›¤› ile kullan›lan
fleplerin cilt özellikleri uyumluluk göstermemektedir. Bu uyumu
sa¤layan fleplerde ise, güvenilir bir vasküler pedikülün bulunmamas› önemli bir dezavantajd›r. Bu çal›ﬂmada, bu noktalarda
en az dezavantaja sahip submental myokutan ada flebi 3 olgudaki cerrahi teknik ve sonuçlar› ile ele al›nmaktad›r. Olgulardan
elde edilen deneyim, cerrahi ve kozmetik sonuçlar› ile, bu flebin avantajlar›n› vurgulamaktad›r.
Anahtar Sözcükler: Fasiyal neoplazm, fasiyal defekt, cerrahi rekonstrüktif metodlar, cerrahi flepler.

gical methods, surgical flaps.
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Yüz, günlük yaﬂant›m›zda iletiﬂim ve duygular›n
yans›t›lmas›nda en önemli role sahip vücut parçam›zd›r. Bu nedenle, yüzde oluﬂan doku kay›plar›n›n onar›lmas› cerrahi aç›dan önemli bir sorundur.
Defekt onar›m› s›ras›nda kullan›lacak dokunun yüz
cildine renk, yap› ve kal›nl›k aç›s›ndan uymas› gereklidir. Bu amaçla, yüzün cildine yak›n özellikleri
nedeniyle boyun bölgesi en ideal seçenektir. Ancak
bugüne kadar boyun bölgesinden haz›rlanan fleplerin beslenme, donör sahada görünür skar dokusu
oluﬂumu ve s›n›rl› mobilite gibi sorunlar› nedeniyle
kullan›m› s›n›rl› kalm›ﬂt›r.1-4
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Bu makalede, 1990 y›l›nda Martin ve arkadaﬂlar› taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ submental ada flebi ve 3
olgu üzerinde klinik uygulamas› ele al›nmaktad›r.5

A

Gereç ve Yöntem
Olgu 1
K›rk dört yaﬂ›nda bayan hasta, 5 y›l önce sa¤ parotis bezi lokalizasyonlu kitle nedeniyle bir baﬂka
merkezde opere edilmiﬂti. Bu ameliyatta elde edilen
materyalin histopatolojik inceleme sonucu az differansiye yass› hücreli karsinom olarak bildirilmiﬂti. Alt› ayd›r ayn› bölgesinde ﬂiﬂlik oluﬂan hastan›n yap›lan kulak-burun-bo¤az muayenesinde, patolojik olarak, sa¤ parotis lojunda 4x3 cm’lik, cilde infiltre, ülserovejetan kitle saptand› (Resim 1). Boyunda palpabl lenfadenopati yoktu. Sa¤ fasiyal sinir motor
fonksiyonlar›nda ›l›ml› parezi mevcuttu. Bilgisayarl›
tomografi tetkikinde kitlenin sa¤ parotis lojunda
masseter ve temporal kas içine do¤ru uzand›¤› izlendi. Ülsere bölgeden al›nan biyopsi sonucu orta derece differansiye yass› hücreli karsinom olarak bildirilen hastaya sa¤ total parotidektomi ve sa¤ modifiye radikal boyun disseksiyonu uyguland›.

B

Resim 2.

Resim 1.
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Olgu 1’in ameliyat baﬂlang›c›nda al›nan görüntüsünde sa¤
preauriküler ciltte, 4x3 cm’lik ülserovejetan lezyon ve eksizyon sonras› oluﬂacak defektin onar›m›nda kullan›lmas›
planlanan submental myokutan ada flebinin s›n›rlar› izlenmekte.

Sa¤ preauriküler cilt lezyonunun eksizyonu ve sa¤ total
parotidektomi sonras› oluﬂan defekt ve eleve edilerek
transfere haz›rlanm›ﬂ submental myokutan ada flebi
(A). Submental myokutan ada flebinin defekt bölgesine
transferi (B).

Operasyon sonucu oluﬂan 4x8 cm’lik cilt defekti
submental myokutan ada flebi ile onar›ld› (Resim 2
A ve B). Postoperatif dönemde flep beslenmesinde
ve canl›l›¤›nda sorun olmad› (Resim 3). Ameliyat
materyalinin histopatoloji sonucu orta derece differansiye yass› hücreli karsinom olarak bildirilen hasta
radyoterapi program›na al›nd›.

Türk Otolarengoloji Arﬂivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 39, Say› / Number 3, 2001

Yüzde Oluﬂan Defektlerin Onar›m›nda Submental Myokutan Ada Flebi

du. Kulak-burun-bo¤az muayenesinde, sol parotis
lojuna uyan bölgede 6x6 cm’lik, s›n›rlar› belirgin olmayan endüre alan ve merkezindeki ciltte 2x2cm’lik ülserasyon mevcuttu (Resim 4). Boyunda ele gelen lenfadenopti yoktu ve ultrasonografi bulgular›
bunu destekledi. Hastan›n fasiyal sinir motor fonksiyonlar› normaldi. Bilgisayarl› tomografi tetkikinde
lezyonun masseter kas›na dek tüm parotis gland›n›
tuttu¤u izlendi. Ameliyat öncesi ülsere alandan al›nan insizyonel biyopsi sonucu adenokarsinom olarak bildirilen hastaya sol total parotidektomi uyguland›. Preauriküler bölgede oluﬂan 4x4 cm boyutundaki cilt defekti submental myokutan ada flebi
ile kapat›ld›. Ameliyat sonras› izlemde flep sorunu
ile karﬂ›laﬂ›lmad› (Resim 5). Hasta histopatolojik
adenokarsinom tan›s› ile radyoterapi program›na
al›nd›.
Resim 3.

Olgu 1’in ameliyat sonras› 2. ayda al›nm›ﬂ görüntüsü.

Olgu 2
Altm›ﬂ dört yaﬂ›nda bayan hastaya baﬂvurusundan 1 y›l önce bir baﬂka merkezde, sol kulak önündeki kitle nedeniyle, lokal anestezi alt›ndan cerrahi
uygulanm›ﬂt›. Histopatolojik sonuç hakk›nda bilgisi
olmayan ve 1 ayd›r ayn› bölgede ﬂiﬂlik yak›nmas›
tekrarlayan hasta ileri tetkik ve tedavi için baﬂvur-

Resim 5.

Olgu 2’nin ameliyat sonras› 2. ayda al›nm›ﬂ görüntüsü.

Olgu 3

Resim 4.

Olgu 2’nin ameliyat baﬂlang›c›nda elde edilen foto¤raf›nda sol preauriküler 2x2 cm’lik ülsere cilt lezyonu görülüyor.

Altm›ﬂ iki yaﬂ›nda erkek hasta, sol kulak önünde ﬂiﬂlik yak›nmas› ile baﬂvurdu. Yap›lan baﬂ-boyun
muayenesinde sol parotis bölgesinde ülsere, tragus
ve aurikula lobulusunu tutmuﬂ 4x5 cm boyutunda
kitle mevcuttu. Fasiyal sinir motor fonksiyonlar› solda ›l›ml› paretikti. Bilgisayarl› tomografide kitlenin
parotisin derin ve yüzeyel loblar›na invazyon gösterdi¤i izlendi. Bilgisayarl› tomografi ve ultrasono-

Türk Otolarengoloji Arﬂivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 39, Say› / Number 3, 2001

189

Bilgen C, Uluöz Ü, Midilli R

grafide boyunda patolojik boyutta lenf nodu saptanmad›. Ülsere alandan al›nan biyopsi sonucu yass› hücreli karsinom ile uyumlu idi. Hastaya sol total
parotidektomi ve sol modifiye radikal boyun disseksiyonu uyguland›. Oluﬂan 4x2 cm’lik cilt defekti
submental myokutan ada flebi ile onar›ld›. Operasyondan sonraki dönemde flep sorunu ile karﬂ›laﬂ›lmad› (Resim 6). Histopatolojik tan›s› yass› hücreli
karsinom olarak bildirilen hasta radyoterapi için
Radyasyon Onkolojisi bölümüne devredildi.

bu yol digastrik kas›n ön karn›n›n alt›ndan olmaktad›r7 (Resim 7). Arter mandibula simfizi ile digastrik kas›n ön kiriﬂi bölgesinde alt duda¤a giden terminal dallar vererek sonlan›r.8
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Resim 7.

Resim 6.

Olgu 3’ün ameliyat sonras› 2. ayda al›nm›ﬂ görüntüsü.

Cerrahi anatomi
Submental bölge cilt ve ciltalt›n›n kanlanmas›
submental arter ve ven ile gerçekleﬂir. Submental
arter, fasiyal arterin 5.-6.5 cm’den ve medialinden
ayr›larak mediale do¤ru seyreder. Trasesi mandibula alt kenar›na paraleldir. Submandibüler glanda
dallar vermesi nedeniyle gland yüzeyi ile yak›n iliﬂkidedir. Mylohyoid kas yüzeyinden geçerken, platismay› perfore ederek, cilt ve ciltalt› dokuya ulaﬂan
1-4 adet perforan dal ayr›l›r. Bu dallar ciltalt›nda
subdermal plexus oluﬂtururak, karﬂ› taraftaki subdermal plexus ile orta hatta anastomoz yaparlar.6
Digastrik kas›n ön karn›na ulaﬂan arter, anatomik varyasyon olarak kas›n içinden, alt›ndan veya
üzerinden geçmektedir. Ancak insanlar›n %70’inde
190
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Sa¤ fasiyal arter ve venin submandibüler bölgedeki
trasesi: fasiyal ven (y›ld›zl› kal›n ok), retromandibüler
ven (kal›n ok), submental arter ve venin ayr›lmas›ndan
sonra fasiyal arter ve venin mandibula üzerinde kranyale
seyri (büyük kal›n ok) ve marginal mandibüler sinir (m)
ile iliﬂkisi, submental arter ve venin digastrik kas ön karn›
alt›na giriﬂi (ince oklar) izleniyor. (p: parotis bezi, sm:
submandibüler bez, h: hyoid kemik, k: karotid arter, ij: internal juguler ven, ej: eksternal juguler ven, m: marginal
mandibüler sinir)

Submental bölgenin venöz drenaj› submental
ven taraf›ndan yap›l›r. Submental ven, fasiyal vene
ve ard›ndan internal juguler vene dökülmektedir.
Ayr›ca retromandibüler ven ile, fasiyal venin ba¤lant›s› arac›l›¤›yla, eksternal juguler ven sistemi ile
de iliﬂkilidir. Burada sözü geçen venlerin hiçbirinde
fonksiyonel anlamda valvül bulunmaz (Resim 7).
Fasiyal sinirin marginal mandibüler dal›, fasiyal
arter ve venle submental damarlar›n ayr›ld›¤› noktan›n daha distalinde kesiﬂmektedir. Bu nedenle, teorik olarak, disseksiyon s›ras›nda bu sinirin hasar›
söz konusu de¤ildir7 (Resim 7).
Teknik
Hastaya supin ve baﬂ› ekstansiyona gelecek ﬂekilde pozisyon verilir. Flep s›n›rlar› horizontal eksende her iki fasiyal arter trasesine ulaﬂ›ncaya dek
geniﬂletilebilir (Resim 8). Flebin yüksekli¤i ise, hastan›n cildinin elastisitesine göre de¤iﬂir. Bu mesafe,
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Resim 8.

Submental myokutan ada flebinin fasiyal arter-ven trasesine kadar ulaﬂan lateral s›n›r› ve cilt ensizyonu hatt›.

Resim 10. Submental arter-venin genellikle alt›nda seyretti¤i digastrik kas›n ön karn›n›n ipsilateralde flebe dahil edilmesi.

primer kapat›lmay› önceden saptama amac›yla, baﬂ
ve iﬂaret parmaklar aras›na submental dokuyu alarak, yani çimdirerek, belirlenebilir. Gençlerde 5
cm’lik flep yüksekli¤i sark›k ve gevﬂek cilde sahip
hastalarda 9-10 cm’ye ulaﬂabilir.6,9,10
Üst ensizyon hatt›n›n mandibula kenar›n›n hemen alt›ndan geçirilmesi skar›n gizlenmesi için
önemlidir. Medial kenarda mylohyoid kas ve kontrlateral digastrik kas ön karn› ortaya konduktan sonra (Resim 9), submental damarlar›n %70 oran›nda
digastrik kas›n alt›ndan geçmesi nedeniyle, ipsilateral digastrik kas›n ön karn› flebe dahil edilir7 (Resim
10). Submandibüler glanda giden dallar ba¤lanarak,
laterale do¤ru disseksiyona devam edilir (Resim
11). Bu aﬂamada fasiyal arter ve veni distalde çaprazlayacak olan marginal mandibüler sinirin disseke edilerek ortaya konmas› ve korunmas› önemlidir
(Resim 12). Submental damarlar›n ayr›lma noktas›n›n distalinde fasiyal damarlar ligatüre edilir ve kesilir (Resim 13). Disseksiyon fasiyal arterin eksternal

Resim 9.

Flep elevasyonunda ilk ad›m: bilateral digastrik kas ön karn›n›n belirlenmesi.

Resim 11. Submental arter-venin fleple birlikte submandibüler bez
yüzeyinden serbestleﬂtirilmesi.

Resim 12. Marginal mandibüler sinir (ok) ve fasiyal arter-venin ortaya konarak flebin elevasyonu.
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karotid arterden ç›k›ﬂ yerine ve fasiyal venin internal juguler ven ile birleﬂme noktas›na dek sürdürülür (Resim 14).

Resim 13. Fasiyal arter-venin distal uçtan ligasyonu ve kesilmesi ile
flebin rotasyon ark›n›n geniﬂletilmesi.

Resim 14. Transfere haz›r submental myokutan ada flebi (küçük
ok: arteriyel pedikül, büyük ok: venöz pedikül).

E¤er frontal bölge gibi daha uzak lokalizasyondaki bir defektin onar›m› planlan›yor ise; fasiyal
ven internal juguler vene döküldü¤ü noktada ligatüre edilerek kesilir ve flebin drenaj› retromandibüler ven arac›l›¤› ile eksternal juguler vene yönlendirilir. Böylelikle, flebin rotasyon aks› daha da artacakt›r.6,11
Donör sahan›n kapat›lmas› primer olarak yap›l›r.
Primer kapat›lma, cildi gevﬂek olan yaﬂl›larda sorun
olmazken, genç hastalarda alt ensizyon kenar›ndan
192

kaudale do¤ru bir miktar disseksiyon gerektirmektedir.
Submental damarlardan mandibulay› besleyen
dallar›n ayr›lmas› nedeniyle, flep osseo-myokutan
olarak da haz›rlanabilir. Bu ﬂekilde haz›rlanan flebin kontrlateral mandibula yar›s›ndaki segmenter
defektlerin ve zigomatik bölge kemik defektlerinin
onar›m›nda kullan›lmas› mümkündür. Kemik komponentin uni-kortikal olarak ﬂekillendirilmesi, mandibula alt konturunun korunmas› aç›s›ndan önemlidir.6
Submental damarlar›n geniﬂ kalibrasyonu ve
yaklaﬂ›k 7-8 cm’lik pedikülün varl›¤›, submental
ada flebinin serbest flep ﬂeklinde daha uzak bölgelerdeki defektlerin onar›m›nda kullan›lmas›n› sa¤lar.6

Tart›ﬂma
Tümör rezeksiyonu veya travma sonras› yüzde
oluﬂan derin doku kay›plar›nda, gö¤üs veya boyundan haz›rlanan myokutan fleplerin kullan›m› gerekir. Genellikle, bu tür fleplerin yüz cildi ile uyumu
tam sa¤lanamaz. Boyun bölgesinden al›nan, örne¤in platisma, infrahyoid ve sternokleidomastoid
myokutan fleplerde cilt rengi ve kal›nl›¤› iyi olsa da,
aksiyel özelliklerinin bulunmamas› beslenme sorunlar›na yol açmakta ve k›sa rotasyon akslar› kullan›mlar›n› s›n›rlamaktad›r.1-4 Yüz bölgesindeki geniﬂ ve derin defektlerin onar›m›nda önerilen serbest
flepler, özellikle radial önkol flebi ise teknik tecrübe ve bilgi, ve daha uzun ameliyat süreleri gerektirmektedir.6
Aksiyal bir flep olan submental ada flebi, boyun
bölgesi ile yüz cildinin uyumunun sa¤lad›¤› avantaj›n yan› s›ra, kal›n ve uzun pedikülü sayesinde
yüz ve oral kavite defektlerinin kapat›lmas›nda ideal bir seçenektir. Bu flebi ilk tan›mlayan Martin ve
arkadaﬂlar› 24 olguda yaln›zca 1 olguda parsiyel
flep nekrozu bildirmiﬂlerdir.6 donör sahan›n primer
olarak kapat›labilmesi yan›nda, ensizyon hatt›nda
oluﬂan skar›n mandibula alt kenar› arkas›nda gizlenmesi estetik aç›dan avantajd›r.
Submental ada flebi, eksternal juguler vene drenaj›n sa¤land›¤› durumda, rotasyon aks uzunlu¤unun artmas› ile frontal bölge gibi uzak bölgelerdeki defektlerin onar›m›nda da iyi bir alternatiftir.
Mandibuladan haz›rlanacak uni-kortikal segment ile
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osseo-myokutan veya pedikülünün kesilmesi ile
serbest flep ﬂeklinde de kullan›lmas› uygulama sahas›n›n geniﬂlemesini sa¤lar.6,12

ras› dönemde dikkat çekmeyen skar oluﬂumu nedeniyle yüzde oluﬂan geniﬂ ve derin defektlerin onar›m›nda en ideal seçenektir.

Ancak, erkeklerde bu bölgenin sakall› olmas›,
sakals›z bölgelerdeki kullan›m›n› s›n›rlar. Marginal
mandibüler sinirin bölgeye çok yak›n seyri cerrahi
disseksiyonda güçlük oluﬂturan noktad›r.

1. Coleman JJ3rd, Nahai F, Mathes SJ. Platysma musculocutaneous
flap: clinical and anatomic considerations in head and neck reconstruction. Am J Surg 1982; 144(4): 477-81.

Submental ada flebini kulland›¤›m›z 3 hastada
mevcut nüks parotis malign tümörü nedeniyle total
parotidektomi uyguland›. Bu nedenle, hastalarda
geniﬂ ve ramus mandibulaya dek inen derin defektler oluﬂmas›na ra¤men; haz›rlanan submental ada
flepleri gerek yüzey geniﬂli¤i, gerekse de kal›nl›k
olarak bu defektlerin obliterasyonunu ve yüz cildi
ile uyumu sa¤lad›. Fasiyal sinirin tutulumu nedeniyle rezeke edilmesi ve bu nedenle marginal mandibüler sinir hasar riskinin olmamas›, flebin disseksiyonunu kolaylaﬂt›ran ve h›zland›ran nedendi. Ameliyat sonras› dönemde vasküler permeabiliteyi artt›ran ilaç kullan›lmamas›na ra¤men, hastalar›n hiçbirinde parsiyel veya total flep nekrozu izlenmedi.
Dönör sahada oluﬂan skar mandibulan›n ard›ndan
gizlenmesi nedeniyle estetik aç›dan tatminkard›. Üç
hastada elde etti¤imiz bu sonuçlarla; total parotidektomi ile birlikte fasiyal rezeksiyon uygulanan olgularda submental ada flebinin teknik aç›dan risksiz, kolay ve h›zl›; estetik aç›dan en ideal seçenek
oldu¤u kan›s›nday›z.

Sonuç
Submental ada flebi, güvenilir vasküler pedikülü, geniﬂ rotasyon aks›, yüz cildi ile uyumu, donör
sahan›n primer kapat›lma kolayl›¤› ve ameliyat son-

Kaynaklar

2. Conley J, Patow C. Flaps in Head and Neck Surgery. 2. bask›.
New York, Thieme Medical Publishers, 1989; 305-11.
3. Faucher A, Verhulst J, Majoufre C, de Bonfils C. Le lambeau
musculo-cutané infra-hyoidien: bases anatomiques et indications
en chirurgie carcinologique cervico-faciale. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1997; 118(1): 43-6.
4. Hurwitz DJ, Rabson JA, Futrell JW. The anatomic basis for the
platysma skin flap. Plast Reconstr Surg 1983; 72(3): 302-14.
5. Martin D, Baudet J, Mondie JM, Peri G. A propos du lambeau
cutané sous mental an ilot. Protocole opératoire. Perspectives d’utilisation. Ann Chir Plast Esthet 1990; 35(6): 480-4.
6. Pelissier P, Casoli V, Martin D, Demiri E, Baudet J. Le lambeau
sous-mental en îlot. Mode de prélèvement et variantes possibles
dans la rec›nstruction faciale. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1997;
118(1): 39-42.
7. Faltaous AA, Yetman RJ. The submental artery flap: an anatomic
study. Plast Reconstr Surg 1996; 97(1): 56-60.
8. Whetzel TP, Mathes SJ. Arterial anatomy of the face: an analysis
of the vascular territories and perforating cutaneous vessels. Plast
Reconstr Surg 1992; 89(4): 591-605.
9. Céruse P, Disant F, Cote I, Dessenon C, Morgon AH. Le lambeau musculo-cutané sous mental en ilot: étude anatomique et perspectives d’utilisation. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1996; 117(5):
389-92.
10. Curran AJ, Neligan P, Gullane P. Submental artery island flap.
Laryngoscope 1997; 107(11 Pt 1): 1545-9.
11. Rojananin S, Igarashi T, Ratanavichitrasin A, Lertakayamanee N, Ruksamanee A. Experimental study of facial artery: relevance to its reverse flow competence and cutaneous blood supply
of the neckfor clinical use as a new flap. Head Neck 1996; 18(1):
17-23.
12. Martin D, Pascal JF, Baudet J ve ark. The submental island flap:
a new donor site. Anatomy and clinical applications as a free or
pedicle flap. Plast Reconstr Surg 1993; 92(5): 867-73.

‹letiﬂim Adresi: Dr. Cem Bilgen
Talatpaﬂa Bulvar› 35/5
Alsancak - ‹ZM‹R
Tel: (0232) 463 31 40
Faks: (0232) 388 09 84
e-posta: cembilgen@hotmail.com

Türk Otolarengoloji Arﬂivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 39, Say› / Number 3, 2001

193

