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ÖZET 
Tümör, travma ve enfeksiyonlar yüz bölgesinde doku kusuru yaratan önemli nedenlerdir. Oluşan 

kusurun lokal flep, rejional flep, uzak flep, serbest flep veya deri grefti ile onarımı gerekir. Burun yan duvarı 
ve mediyal malar bölgeye yerleşen doku defektlerinde lokal flep ile onarım, özellikle geniş defektlerde güç 
olabilir. Burun duvarının mukozayı da içeren tam kat defektlerinde deri grefti ile onarım 
yapılamayacağından flep ile onarım gereklidir. Sağ burun yan duvarı ve mediyal malar bölgeye yerleşmiş 
2.5x3.5 cm boyutlu epidermoid karsinom total eksize edildi. Nazal mukoza, nazal kemik ve maksillanın 
frontal prosesi eksizyona dahil edildi. Defekt frontonasal flep ve karşı taraf nazolabiyal flep ile onarıldı. 
Nazal mukoza defekti, split deri greftinin dorsal nasal flebe sütürasyonu ile kapatıldı. 

Burun yan duvarı ve mediyal malar bölge defektlerinin, frontonazal flep ve donor alanın karşı taraf 
nazolabiyal flep ile onarımı, operasyonun kısa sürmesi, lokal fleplerle onarım imkanı sağlaması, tek seanslı 
olması ve kozmetik olarak kabul edilebilir sonuç alınması nedeni ile tercih edilebilir bir yöntemdir. 

Anahtar Sözcükler: Cilt kanseri, burun defekti, frontonazal flep. 

GİRİŞ 
 Burun yüzün orta bölgesinde yer alması ve 
dışarı doğru uzanımı nedeniyle ilk bakışta göze 
çarpan bir organdır. Bu bölgenin cerrahi 
girişimlerinin sonuçlarının kozmetik olarak kabul 
edilebilir olması gerekir. Burun bölgesinin 
kusurlarında vücudun diğer alanlarında olduğu gibi, 
basitten karmaşık yöntemlere doğru uygun onarım 
yöntemi seçilir. Defektin nedeni onarımda önem 
taşıdığı gibi, onarım sonrasında oluşacak görünüm 
de önemlidir. Tümör, travma ve enfeksiyonlar 
burunda doku defekti yaratan önemli 
nedenlerdir1,2,5. Defektin cilt, cilt altını ve 
perikondriyum veya periostu içermesi, kıkırdak ya 
da kemik yapıyı etkilemesi, nazal mukozaya 
uzanımı veya malar bölgeye genişlemesi uygun 
onarım yöntemi seçilmesini zorunlu kılar. Genel 
olarak defektin deri grefti, lokal flep, rejional flep, 
uzak flep veya serbest flep ile onarımı gerekir. 
Burun yan duvarı ve mediyal malar bölgeye 
yerleşen doku defektlerinde lokal flep ile onarım, 
özellikle geniş defektlerde güç olabilir. 
Sunacağımız olguda, tümör nedeni ile oluşan 

burun duvarının mukozayı da içeren tam kat 
defektinde uyguladığımız Marchac flebi 
(frontonazal flep) ile onarımı ve sonucunu 
tartışacağız. 

OLGU SUNUMU 

 Burun üzerinde geçmeyen yara şikayeti ile 
kliniğimize başvuran hasta, 72 yaşında ve erkekti. 
İki yıldır burun sağ yanına yerleşmiş giderek 
büyüme gösteren ve aynı yanda burun deliğinde 
tıkanıklık yapan kitleden rahatsızdı.  
 Muayenesinde, sağ burun yan duvarı ve 
mediyal malar bölgeye yerleşmiş 2.5x3.5 cm 
boyutlu ülserovejetan kitle vardı (Resim 1). Yapılan 
insizyonel biopside epidermoid karsinom tanısı 
koyuldu. Kitle total olarak eksize edildi. Burun 
mukozası, nazal kemik ve maksillanın frontal 
prosesi eksizyona dahil edildi (Resim 2, 3). Oluşan 
defekt, frontonasal flebin rotasyonu ile onarıldı 
(Resim 4). Nazal mukoza defekti split deri greftinin 
dorsal nasal flebe sütürasyonu ile kapatıldı. 
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         Resim 1. Burun yan duvarına yerleşmiş ülserovejetan  
         kitle. 
 
 

 
            Resim 2. Epidermoid karsinom   eksizyon   sınırları  
            ve planlanan fleplerin operasyon öncesi belirlenmiş 
            sınırları  görülüyor. 
 

 
          Resim 3. Tümörün eksizyonu sonrasında oluşan  
             cilt ve  mukoza defekti görülüyor. 
 

 
          Resim 4. Flepler defekt alana sütüre edildikten  
             sonraki  Görünüm. 
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 Donor alanda oluşan lateral nazal defekt, 
karşı taraf nazolabiyal flep transpozisyonu ile 
kapatıldı. Sağ burun deliğine üç gün süre ile 
tampon uygulanarak deri greftinin stabilitesi 
sağlandı.  
 Hasta altı ay süre ile takip edildi. Her iki burun 
pasajı açık kaldı. Tümör nüksü görülmedi. 
Kozmetik olarak kabul edilebilir bir görünüm oluştu 
(Resim 5). 
 

 
           Resim 5. Hastanın postoperatif ikinci aydaki görünümü. 

TARTIŞMA 
 Nazal rekonstrüksiyon planlanırken, kusurun 
anatomik lokalizasyonu, genişliği ve içerdiği 
tabakalar değerlendirilmelidir. Benzer genişlikteki 
defektler için aynı yöntem ile onarım mümkün 
olduğu gibi, farklı tekniklerle de rekonstrüksiyon 
yapılabilir1,4,5,6. Burun bölgesinde donor alan sınırlı 
olduğundan, onarımda birçok yöntem için defekt 
boyutu önemlidir. Defektin genişlemesi ve değişik 
tabakaları içermesi ile komplekslik kazanması 
rekonstrüksiyonu güçleştirir. Genel olarak defektin 
deri grefti, lokal flep, rejional flep, uzak flep veya 
serbest flep ile onarımı gerekir. 

 Onarımda getirilen dokunun rengi ve kalınlığı 
orijinal doku ile benzeşmelidir. Sadece cilt içeren 
doku kayıplarında tam kalınlıkta deri grefti iyi bir 
seçenek olarak değerlendirilebilir5. Ancak kemik, 
kartilaj ve mukozanın defekte ilave olduğu 
durumlarda, kompozit doku veya flep ile onarım 
zorunlu hale gelir. 
 Dorsal nazal flep ve bir varyantı olan 
frontonazal flep burun ucundaki kusurların onarımı 
için tanımlanmıştır3,4. Angular arter ve ven pedikülü 
ile, dorsal nazal cildin flep olarak kullanılmasıdır. 
Bu olguda, alışılmışın dışında mediyal malar ve 
lateral nazal bölgeye yerleşmiş bir tümörün 
eksizyonu sonrasında oluşan defektin onarımı 
amacı ile kullandık. Flebin bir kısmı tümör ile 
invaze olması nedeniyle eksize edildi. Burun 
mukozasındaki defekt ince kalınlıkta deri greftinin 
flep alt yüzüne sütürasyonu ile onarıldı. Donor 
alanda oluşan defekt karşı taraf nazolabiyal flep 
transpozisyonu ile kapatıldı. Bu bölgeye yerleşmiş 
benzer defektler nazolabiyal flep, yanak flebi ya da 
alın flebi kullanılarak onarılabilirdi. İlk iki flep defekt 
boyutu geniş olduğu için, üçüncüsü iki seanslı 
operasyon gerektirebileceği ve alın bölgesinde 
belirgin iz bırakabileceği için tercih edilmedi.  
 Snow, dorsal nazal flebi nazolabiyal flep ile 
birlikte burun ucu defektlerinin onarımında 
kullanmıştır6. Çalışmada, onarımın 2 cm üstündeki 
defektler için uygun olduğu belirtilmiştir. Marchac 
flebi ise sıklıkla burun ucu defektinin onarımı için 
kullanılmaktadır. Birçok olguda ilave bir başka flebe 
gereksinim olmaksızın defektin kapatılmasına 
olanak sağlar. Frontonazal flepte burun ucu 
defektlerinde donor alan primer olarak kapanır. Bu 
çalışmada ise frontonazal flep değil, sadece dorsal 
nazal flep kullanıldığı için donor alanın 
kapatılmasında ikinci bir flebe gerek olmuştur. Biz 
ise olgumuzda Marchac flebini, asıl tanımlanım yeri 
dışında, alışılmadık bir şekliyle burun yan 
duvarındaki geniş defektin onarımında kullandık. 
Bu nedenle donor alanın kapatılmasında ikinci bir 
flebe gereksinim duyuldu. 
 Sonuçta, burun yan duvarı defektlerinde, 
frontonazal flep ve donor alanın karşı taraf 
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nazolabiyal flep ile onarımının, operasyonun kısa 
sürmesi, lokal fleplerle onarım imkanı sağlaması, 
tek seanslı olması ve kozmetik olarak kabul 
edilebilir sonuç alınması nedeni ile tercih edilebilir 
bir yöntem olduğu düşüncesindeyiz. 

SUMMARY 
An Unusual Use of the Marchac’s Flap: A Case 
Report 
 Tumor, trauma and infection are the important 
causes of facial defect. A facial skin defect in may 
generally be repaired with a local flap, regional 
flap, distant flap, free flap or skin graft. Especially 
in the case of large tissue defects on lateral nose 
and medial malar area, repair with local flaps may 
be difficult. When a nose wall defect includes the 
nasal mucosa, repair with skin graft is impossible 
and it requires a flap coverage. 
 In the reported case, an epidermoid carcinom 
in diameter of 2.5x3.5 cm was excised totally from 
the right nasal wall and medial malar area. Bone 
and mucosa of the nose and frontal process of  the 
maxilla were excised with the tumor. Defect on the 
nose was covered by frontonasal flap and 
contralateral nasolabial flap. Mucosal lining of the 
nose was completed by suturation of a split skin 
graft to the inner surface of the  flap.  

 For repair of nasal wall, frontonasal flap and  
nasolabial flap  which is used for donor site 
coverage may be preferable due to the short 
operation duration, possibility of  repair with local 
flaps in one session, and for the cosmetically 
acceptable result. 
 Key Words: Skin carcinoma, nasal defect, 
frontonasal flap. 
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