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Ö z e t

Bu araştırmada, 25 donör alan collagen filmle pansuman 
olarak kapatılmıştır. %88 olguda sonuçlar çok iyi, %8 orta, 
%4 kötüdür. Collagen film donör alandan çeşitli zamanlarda 
ayrılmıştır (9-16. günlerde). Ameliyat sonrası 7. günden iti
baren donör alan pembe parlak bir epitelle kaplanmaya baş
lamıştır. Yerel olarak adrenalin kullanılması daha iyi sonuç
lar vermiştir. Sonuçlar iki önemli noktayı ortaya koymuştur: 
donör alan uygulamalardan sonra ağrısızdı, hemşire bakımı 
azaldı veya zaman alıcı sık pansuman durumu ortadan kalktı.

Deri greftlerinin Plastik Cerrahi’de kullanılmaları bir asırdan 
buyana devam etmekte olup, uygulama aşağı yukarı yerine otur
muştur. Deri greftlerinin kaynağı olan donör alanların reepitelizas- 
yonla iyileşme konusu günümüzde dahi tam bir açıklığa kavuşmamış
tır (4). Günümüzde kullanılmakta olan yöntemlerin çokluğu, buna 
karşın kusurlu oluşları, yazarları donör alanın çabuk iyileşmesi ko
nusunda çalışma ve araştırmalara itmiştir.

Donör alanın sağıtım kurallarını şu şekilde özetliyebiliriz:
1 —  Yerel sağıtım uygulanmaksızın donör alanın açık bırakılma

sı. Bu yöntem basit fakat hemen hemen her zaman ağrı ve ilk saat
lerde kanama ile birliktedir. Kaba kabuk oluşmadan önce, korunama
mış alandan sızma şeklinde tekrarlayım kanamalar olur.

(1) Gutycol îsveç Uppsala’da Pharmacia Firması tarafından yapılmakta olan 
collagen filmdir.

(*). GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerr. Kliniği Müt. Ass., Etlik, Ankara.
(**) GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerr. Kliniği Müt. Ass., Etlik, Ankara.

(*'**) GATA Plastik ve Rkonstrüktif Cerr. Kliniği Direktörü, Prof. Dr., Etlik, 
Ankara.
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2 — Kapalı pansuman, iki şekilde uygulanır. Bunlardan birincisi, 
pansuman uygulandıktan sonraki bir kaç saat içinde veya ilk gün 
pansuman değiştirilir. Pansuman gereçi yara yüzeyine yapışıncaya 
kadar bu sağıtıma devam edilir. Bu uygulama genellikle iyi sonuçlar 
verir, fakat sargının kaldırılması çocuklarda sorun yaratabilir.

Kapalı uygulamanın ikinci sekilinde ise, pansuman yara iyile
şinceye kadar açılmaz. Özel sargılama gerektiren bu uygulamada, uy
luk dışında kalan bölgelerde yapılmasında zorluklar vardır.

3 —  Diğer tip pansumanlar; örneğin “Adhesive surgical drape” , 
“Opsite” gibi sentetik gereçlerin kullanılmasından sonra ağrının ta
mamen ortadan kalktığı konusunda James ve watsonün 1975 yılında 
yaptıkları yayınlar vardır (2).

4 —  DonÖr alanların kapatılmasında biyolojik pansumanların 
kullanılmaya başlanması yeni uygulama ve sonuçların ortaya çıkma
sına neden olmuştur (1, 3, 4, 5, 6).

Bu konudaki fikirler ayrıcalık göstermektedir. Örneğin; Salis- 
bury, Wümore, Silverstein ve Pruitt (1973) gibi yazarlar procaine 
xenografHerle örtülen donör alanların iyileşmesinde %35 oranında 
anormallikler saptamışlardır (5). Bu otörlere göre xenograft ile su- 
bepitelyal bölge arasmda bir uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. Oysaki 
bunların tersi olarak, Chang, Gomez ve Edelstein (1973) procaine 
xenograft’lerle iyileşmenin daha kısa sürede olduğunu ve uyumsuz
luğun çok daha az olduğunu belirtmişlerdir (1). Yine Miller (1974) 
Canlı homograftlerle aynı şeküde atılım olayının görüldüğünü bildir
mişlerdir (3).

Unger ve Roberts (1976) liyofilize amniotik zarı denemişler ve 
donör alanın iyüeşmesinde bir gecikme saptamışlardır (6).

Ebbehöj ve Werner (1976) colagen film kullanarak donör ala
nın iyileşmesi konusunda kişisel fikirlerini bildirmişlerdir. Adı geçen 
yazarlar, bir kısım donör alana collagen film uygulamış, kontrol gru
bu olarak donör alanlara vazelinli bez kullanmışlardır. Sonuçlar kar
şılaştırıldığında, kontrol grubunda iyileşme zamanının 2-3 gün daha 
uzun olduğu saptanmıştır.

Donör alanın kapatılmasındaki ülkü, aşağıdaki nitelikleri kapsa
malıdır:

1 —  Uygulanması kolay olmalıdır.
2 —- Donör alanda kanama olmaksızın iyileşmeyi sağlamalıdır.

Enfeksiyon ve ağn olasılığını ortadan kaldırmalıdır.
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3 — Greft alınır alınmaz, nygulanabilmeli ve yeni pansumanla
ra gerek kalmamalıdır.

4 — Sayrı, pansumanla yatağında rahat hareket edebilmeli, iyi
leşme olayına engel olmadan yürüyebilmelidir.

5 —  Pansuman gereçi sterilizasyona uygun olmalıdır.

6 — Ekonomik olmalıdır.

G e r e ç  v e  Y ö n t e m

Collagen Filmin Biyolojik özellikleri:

Bu çalışmada, sığır corium’un derin katlarmdan fabrikasyonla 
elde edilmiş deri collageni kullanılmıştır. Collagen film, normal cat- 
gut’e benzeyen saf collagen liflerle aminoasitlerin birleşmesinden 
oluşmuştur. Düz cat-gut gibi collagenase ile kolaylıkla eriyebilir. Ku
ru halde yaklaşık olarak 0,06 mm kalınlığında olup, sert, % 10-15 su 
içerir. Fazla oranda su emme yeteneği vardır, yaklaşık olarak kendi 
ağırlığının 15 katı kadar su emebilir. Filmin az da olsa kan durdurucu 
Özelliği vardır. Islak yüzeylere kolaylıkla yapışabilir. Şeffaf olduğun
dan altındaki dokular kolaylıkla görülebilir.

Collagen Filmin Uygulanışı:

Donör alandan dermatomla greft alındıktan sonra (Şekil 1), col
lagen film’i uygulayacak kişi, ameliyat eldiveni ve gömleğini değiş
tirmelidir.

Collagen film uygulamadan önce 30 saniye süre ile serum fiz
yolojik içinde ıslatılarak yumuşatılır (Şekü 2).

Serum fizyolojik içinde yumuşatılmış colagen, donör alanı 1 cm 
kadar aşacak şeküde uygulanır. Filmin alana uyumunu sağlamak 
amacı ile, donör yüzeyden sızma şeklinde oluşabilecek kanamanın düz 
bir aletle sıyrılarak boşaltılması gereklidir. Collagen filmin donör 
alandan kayarak uzaklaşmasını engellemek için, çevresi steri-strip ile 
yapıştırılmalıdır (Şekil 3-4).

BÖylece hem collagen filmin kenarlarının kalkmasına hemde 
çevreden oluşabilecek kontaminasyon engellenmiş olur. Collagenin ye
rinde stabilizasyonunu pekiştirmek amacı ile, sayrının uyanma dev
resinden Önce yatağına alınıncaya kadar geçici sargılama uygulan
malıdır. Steri-strip yara yüzeyinde collagen film üzerine yapıştınl-
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Şekil 2, Donör alana uygulanacak eollagen filmin serum fizyolojik içinde 
ıslatılmadan önceki hali görülmektedir.
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manialıdır, çünkü steri-strip altına rastlayan colagen f ilm kısa sü
rede eriyerek enfeksiyonlara neden olur (Şekil 5)*

Şekil 5. Ameliyat sonrası 9. günde steri-strip altında colagen filmin erimiş
hali görülmektedir.

Collagen filmin uygulanmasında dikkat edilmesi gerekli olan bir 
diğer önemli durumda, özellikle geniş, alan uygulamalarında, yara 
yüzeyinden sızan kan oranına bağlı olarak, collagen filmin donör 
alandan uzaklaşmasını önlemek için, uygulamadan en az 15 dakika 
önce yara yüzeyinin 1/200 000 lik adrenalini! serum fizyolojik emdi
rilmiş gaz kompres uygulaması gereklidir (Şekil 6-7).

Yaptığımız gözlemlerde, ilk 24 saat içinde collagen filmin henüz 
yumuşak olması nedeni ile etraftan oluşabilecek mekanik etkenlerden 
korunmasının gerekli olduğunu saptadık. Yirmidört saat sonra, col
lagen film etraftan oluşabilecek her türlü etkene karşı koyabilecek 
dirence ulaştığını ve epitelizasyon tamamlanıncaya kadar donör alan 
üzerinde fizyolojik örtü görevi yaptığını gözledik (Şekil 8-9-10-11).

S o n u ç  v e  T a r t ı ş m a
Bu uygulama 17 sayrıda 25 donör alan üzerinde yapılmış olup, 

sayrılardan üçü kadın ondördü erkektir. En genç hasta 5, en yaşlı 
hasta 30 yaşında olup, yaş ortalaması 19’dur.
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Şekil 6-7; Geniş bir donör alanda adrenalimi serum fizyolojik kullanıldıktan 
sonra, collagenin ameliyat sırasında ve ameliyattan 4 gün sonraki görünümü.
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Şekil.8-9-10-11: Collagen uygulanmış bir olguda, uygulama sırasında, 
ameliyattan sonraki 1-9-12. günlerdeki görünümü.
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Toplam olarak collagen film 3 68,2 cm- lik bir alana uygulanmış 
olup, genellikle kullanılan bölge uyluk ön yüzdür.

Uygulamadan aldığımız sonuçlar; 22 alanda çok iyi (%88), [2 
alanda orta (!%8), bir alanda fenadır (%4). Bu sonuçlar Ponten ve 
Norgaard’m (4976) sonuçları ile karşılaştırıldığmda %32 oranında 
daha başarılı olduğu görülmektedir (4). Kullanılan gerecin eşdeş ol
masına karşm uygulamada yaptığımız değişiklik sonuçaları başarılı 
yönde etkilemiştir.

Ameliyat sonrası dönemde olgularımızın hiç birinde ağrı yakın
ması olmamıştır. Sayrılar ortalama olarak ameliyattan 26 saat son
ra pijama giyerek hareketlerine izin verilmiştir.

Beş sayrının 8 donör alamnda adrenalin uygulaması yapılmaksı
zın kollagen film uygulanmış, diğer olgularda alana adrenalinli se
rum fizyolojik kullanıldıktan sonra uygulama gerçekleştirilmiştir. 
Adrenalinli uygulamada collagen filmin tam olarak düşmesi 9-lü. 
gün, adrenalinsiz uygulamada 10-16. gün olarak saptanmıştır. Böy- 
lece her iki uygulama arasında sonucu etkileyen büyük bir fark gö
rülmemiştir. Genel olarak collagen filmin donör alandan ayrılmaya 
başlaması ortalama 7, 8 gündür, tam olarak düşmesi ise 12,4 günde 
tamamlanmıştır. Ayrılma başlangıcının en erken 5, en geç 12. günde, 
ayrılma tamamlanmasının en erken 9, en geç 16. günde olduğunu 
saptadık. Oysaki, karşılaştırma olanağı bulduğumuz klasik yöntem
le Örtülmüş iki olguda krutun tüm olarak donör alandan uzaklaşması 
20-31. günde tamamlanmıştır (Şekil 12-131.

Ortalama olarak uygulamaların hemen hepsinde collagen film 
altında 0,5-2 mm kalınlığında kan lmıtunun oluştuğunu saptadık’ Di
ğer taraftan, collagen film, kan krutu üzerinden 7. günde kaldırıla
cak olursa, krut daha kısa sürede donör alandan uzaklaşacaktır.

iki uygulamada collagen filmin kenarlarında orta derecede en
feksiyon saptanmış olup (%8), bir uygulamada ise collagen film al
tında oluşan enfeksiyon collagenin tüm olarak erimesine ve donör 
açık kalmasına neden olmuştur C%4).

Öğle görülmektedirki, küçük, orta boy ve hatta uygun seçimli 
geniş alanların kapatnlmasmda collagen filmin kalıcı pansuman ola
rak kullanılması; fonksiyon ve mobüizasyon açısından iyi, sübjektif 
ağrı olmaması nedeni üe rahat, teknik uygulamada pratik olması ne
den iile çok değerlidir. Bu uygulama pansuman değiştirme işlemini 
tamamen ortadan kaldırdığı gibi, çok özel fizyolojik örtü görevini
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Şekil 12-13: Ameliyat sonrası 13 ve 31 günlerde, klasik yöntemle colagen film
uygulanarak kapatılmış donör alanların görünümü.
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itelenmektedir. Yaptığımız bu çalışmada, daha Önce belirttiğimiz 
pansuman koşullarına en uygun olanı ve kompilikasyonunun az olma
sı, epitelizasyonu kısa sürede sağladığı, hastanede kalış süresini kı
salttığı için, donor alanların kapatılmasında collagen film uygulama
sını önermekteyiz.

S u m m a r y

in this investigation sterile collagen film has been used as a 
dressing for 25 donor areas. The results were good in %88 of the 
cases, %8 fair and bad. Collagen füm separated from the donor 
site at different times (between 9 to 16 days post-operatively), shiny 
pink epithelium covered ali donar sites by the seventh postoperative 
day. It was noted that local pre-treatment with adrenaline gave bet- 
ter results. The results are encouraging in two important aspects: 
The donor sites were not painful and the nursing staff could reduce 
or eliminate time consuming work with frequent dressings.
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