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ÖZET
Bu deneysel çalışmada, yanığın genel nedeni olan ısı etkenlinin ka.p'îIIer sis
tem ve dolaşımında yaptığı değişiklikler ve bunlara steroidiin etkisi araştırıldı. Bu
amaçla, köpek m ezenlerle rinde ki kapı İler sistem üzerinde çalışıldı. Kapil ler sistem
ve dolaşımındaki değişiklikler 30 dakika süre ile özel bir optik sistem aracılığı 'ile
mikroskopta gözlendi. Bu araştırmaya girmeden önce ön çalışma yapıldı. Bunun
için 72 denek kullanıldı. (Bu konuda yeterli yetenek sağlandıktan sonra, 7'5 denek
üzerinde deney çalışması yapıldı.
Deneylerin tümünde ağırlıkları 8-18 Kg arasında değişen toplam 147 soyu ka
rışık köpek kullanıldı ve deney çalışması üç grupta tamamlandı.
ıGrup A {Kontrol Grubu); gereç olarak deneklerin kendi kanları alındı ve hiç
bir işlem yapılmaksızın yönteme uygun olarak kullanıldı. Önemli bir bulgu saptan
madı.
Grup B; bu grupta, deneklerin kendi kanları ısıtılarak kullanıldı. Isı etkeni ile
değişikliğe uğratılmış kanın kapitler sistem ve dolaşımındaki direkt ve endirekt et
kileri araştırılarak aşağıdaki bulgular saptandı ;
1
2
3
4
5

—
—
—
—
—

LÖkositlerin endotel hücrelerine ve birbirlerine aşırı yapışmaları,
Endotelde kalınlaşma,
Eritrositlerde kümelenme, Rijitleşme ve bunlara bağ'lı damar tıkanmaları,
Kanın akım hızında azalma,
Diapedez fenomeninde artma.

(*) Bu çalışma, Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Galveston, Texas-USA, Deney
sel Araştırma Merkezi ile Sihrin er Yanık Merkezi, Galveston, Texas-USA Araş
tırma Merkezinde ve Fizyoloji, Mikrobiyoloji, .Klinik ve Araştırma Laboratuvar1,arının olanaklarından yararlanarak gerçekleştirilmiştir.
{ **} GATA ve Tıp Fakül. Plastik ve Rekonstr. Cerr. Kİ. Doç. Tbp. ,Kd. Alb.
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6 — Damarlarda kasılma ve gevşemelere bağlı fonksiyon bozuklukları,
7 — Arteriyel kan basıncında düşme.
Grup C; (bu grupta, ısıtılmış kan verildikten hemen sonra steroid verildi. B
grubunda saptanan değişiklikler bu grupta oldukça az ortaya çıktı.
Sonuç olarak; B grubunda gözlenen değişikliklerin yanık alanının genişlemesi
ni ve ikinci derece yanığın üçüncü dereceye dönüşmesinin nedenini açıklıyacak ni
telikte olduğu saptandı. C grubunda sterol din bu değişiklikleri frenliyerek azalttığı
görüldü.
Deneylerinizde yapıcı ve onarıcı bir etken olarak rol oynayan steroidin diğer
etikleri ile birlikte, yanığın erken tedavisindeki önemi kanıtlanmaya çalışıldı.

Gİ R İ Ş
Günümüze kadar sayısız araştırmacılar tarafından yanık ve te
davileri üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çünkü, yanık travma
sının doku ve organlar üzerinde yarattığı etkiler ve bu etkilerin teda
vileri kuşkusuzki bunlara özgü semptomların tanınması ve fizyopatolojik değişikliklerin anlaşılması ve bilinmesine bağlıdır. Dolayısıyla
tüm bu noktaların anlaşılması sayısız çalışmaları gerektirmiştir.
Dolaşım bütünlüğünün en önemli bölümlerinden birini kopiller
sistem oluşturmaktadır. Bu sistem yanıkların patolojisi içinde de
özel bir yer tutmaktadır (1). Çünkü, yanan dokunun kan damarların
da oluşan staz ve trombozisin deri dokusunda oluşan nekrozun iler
lemesinde en önemli etyolojik neden olduğu bütün araştırıcılar tara
fından kabul edilmektedir (2).
Yanık yarası, yanığı yapan etkenin gücüne ve süresine bağlı
olarak, birinci derece yanıktan, damarların tümü ile kuagüle olduğu
üçüncü derece yanığa kadar gidebilmektedir. Yanıktan dolayı oluşan
bu değişmeler, yanma anında doku nekrozunu yaratacak olan kopil
ler damarların yıkımına bağlıdır (1,3). Yanık yarasında kopiller da
marların durumuna bağlı olarak değişiklik gösteren bu bölgelerin en
önemlisi, ikinci derece yanığı yansıtan bölgedir. Bu bölgedeki dola
şım ve hücre yaşamı devam edebilirse yanık yarasındaki iyileşmede
o oranda iyi olacaktır. Yanık yarasındaki deri iskemesi, yanığı izle
yen 24 saat içinde, o bölgedeki kan damarlarında oluşan staz ve
trombozisten dolayı ilerleyici bir yapı kazanacaktır (4). Bunu etkiliyen faktörler azaltılabilir ya da durdurulabilirse, yanığı izleyen deri
kaybının derinliği ve genişliği de azalacaktır.
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M. GUEST'in mezenîerde kopiller dolaşımı inceleme yöntemin/
buluşu (2,5), bizde, konunun bu düzen içerisinde inceleme fikrini do
ğurdu, Bu yöntemle ısı etkeninin kapiller sistem ve dolaşımında ya
pacağı spesifik etki ve değişikliklerin neler olabileceğinin ortaya kon
ması amaçlandı. Ayrıca, herhangi bir maddenin yanık yaralanmasını
izleyen doku değişikliklerini en düşük düzeye indirebilirini sorusunu
yanıtlamaya yöneltti. Bu düşüncelerin ışığı altında deneysel çalış
malarla; 1 — ısıtılmış kanın kapiller sistem üzerine olan etkisi, 2 —
Bu etkinin steroidie düzeltilebilmesi araştırıldı.

G E R E Ç

Deneysel çalışmada, ağırlıkları 8-18 Kg arasında değişen, ön ça
lışmada 72, deney çalışmasında 75 olmak üzere toplam 147 soyu ka
rışık köpek kullanıldı.
Deney süresince, denekler (V) biçiminde masaya yatırılıp, femoral artere uygulanan polietilen tüp (iç çapı 1.67 mm, dış çapı 2,42
mm) monitöre bağlanarak oluşacak kardiyovasküler değişiklikler bu
yolla gözlendi. Ayrıca femoral vene yerleştirilen aynı yapıdaki po
lietilen tüptende deneklerden deneyde kullanılacak kan alındı
(Şekil 1).
B ve C grubundaki deney çalışması için alınan kan polietilen tüp
içine konarak (iç çapı 2,7 mm, dış çapı 3,7 mm ve uzunluğu 180 cm)
"Fisher Versa Bath" su banyosunda 58°C kadar ısıtılıp 37°C ye ka
dar soğutulduktan sonra kullanıldı.
Isıtılmış kanın kapiller sistemde yaratacağı değişiklikleri sapta
mak içinde bu kan, mezenter arterlerinden birine retrograt yolla yer
leştirilen polietilen tüpten (iç çapı 0.58 mm, dış çapı 0.96 mm), ve
rildi (Şekil 2).
ı
Deneysei çalışmada GUEST'in özel optik sistemi kullanıldı (5),
(Şekil 3,4). Oluşacak patolojik değişiklikler bu optik sistem aracı
lığı ile mikroskopta gözlenerek tetkik edildi (Şekil 5). Sonuçların
fotoğraflarla belgelenmesinin yaninda, kapiller dolaşım içindeki ha
reketli partikülleri saptamak üzere (Dioflex 16-60 frame/sec), daha
hızlı partiküller için yüksek hızlı (Mitchel High Speed Camera Mod.
H.S. 16 E.L. 600/frame/sec., 3000 frame/sec) film makinası kullanıldı.
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Şekil 1 : Köpeğin deney sırasındaki konumu ile A.V. femorıalis ve mezenter arte
rin kanüllenmiş durumundaki görünümü.
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rln kanüllenen dalı, B : İncelenecek alana deney materyelierini taşıyacak
olan mezenter arterin ikinci dalı, C : 'Gözlenecek mezenter alan.

Şekil 3 : Optik ıssitemin görünümü.
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Şekil 4 : Optik sistemin şematik görünümü. 1. Zenon ark lambası, 2. İsı flitresi
ne gelen soğutucu kablo, 3. Isı "filtresi, 4, Beyaz projeksiyon lambası,
5, Birinci mercek, 6. ikinci mercek, 7. 'Mikroskop aynası, 8. Mikrosko
bun Özel ilamı, 9. Mikroskop.

Şekil 5 : İncelenecek mezenter alanın mikroskop lamına yerleştirilmiş durumdaki
görünümü.
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Y Ö N T E M

Yöntemi kurabilmek için, deney çalışmalarına başlamadan önce
72 köpek üzerinde ve 4 ayrı grupta aşağıda belirtilen amaçlarla ön
çalışma yapıldı.
ÖN ÇALIŞMA

1. GRUP : Köpek mezenterlerinde, normal kapiller sistem ve do
laşım gözlenerek yöntemin uygulanma yeteneği geliştirildi.
2. GRUP : Deneysel çalışmada,
patolojiye ilişkin yöntem geliştirildi.

kapiller sistemde yaratılacak

3. GRUP : Bir ayrıcalık olabilirini düşüncesiyle, tam kan, plaz
ma, ve sadece eritrositler ısıtılıp deneklere verildi. Oluşan patoloji
de bir farklılık saptanmadığından, deney çalışmalarında ısıtılan tam
kanın kullanılması kararlaştırıldı.
4. GRUP : İkinci bir derece yanık patolojisi oluşturabilmek için
kanın kaç dereceye kadar ısıtılması gerektiği araştırıldı.

tablo

GRUP

DENEY SAYISI

- 1

KULLANILAN MATERYEL
, Normal kan

A (Kontrol)

25

B

25

İşitilmiş tam kan

C

25

İşitilmiş tam kan '+ Steroid

DENEY ÇALIŞMASI

Deney çalışması tablo 1 de görüldüğü gibi üç grupta yapıldı.
Her grupta kullanılan deney hayvanı, I.V. sodyum pento-barbutal (30 mg/kg) ile uyutulup intratrakeol entübasyon uygulandı.
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Deney gruplarında kullanılmak üzere femoral venden 12 cc kan
alınarak heparinize edildi.
Deneklerin karınları linea Alba doğrultusunda kesilerek batın
açıldı. İnce barsağm bir Supu elverdiğince zedelenmeden dışarıya
alındı (Şekil 1). Mezenterde uygun bir alan seçildikten sonra (Şekil
2) de görüldüğü üzere (A) arteri retrograt yönde kanüllendi. Bu
biçimde uygulanan polietilen tüpten verilen deney materyelî (B) arte
ri aracılığı ile inceleme yapılacak (C) bölgesine ulaştı.
Bu uygulama ile aşağıda belirtilen gruplarda gerekli araştırma
lar yapıldı;
Grup A (kontrol grubu) : Denekten alınan kanın 1 cc. sı (A) ar
terine uygulanmış olan polietilen tüp içinden 10 dakikada verildi. Böylece, ısıtılmış kan ile kopiller sistem ve dolaşımında oluşacak deği
şiklikler ve bu değişikliklere steroidin etkisinin sağlıklı olarak değer
lendirilmesinde bu grup kontrol olarak kullanıldı.
Grup B : Denekten alınan kan polietilen tüpe konuldu. Tüpün iki
ucu kapatılarak, ısısı 65°C olan özel banyoda bir dakika tutulmakla
Polietilen tüp içindeki kan 58°C ulaştırıldı. İsınmış kan gaz filtre
sinden geçirilerek test tüplerine kondu. Hayvanın beden ısısı olan
37°C ye inebilmesi için kan oda ısısında 6-8 dakika bekletildi. Bu ka
nın 1 cc. si 10 dakika içinde bilinen yöntemde deneğe verildi. Bu
grup, ısı etkeninin kopiller sistem ve dolaşımında özellikle oluştura
cağı etkileri değerlendirmek amacıyla tasarlandı.
Grup C : Bu gruptaki uygulama iki aşamada yapıldı. Birinci aşa
mada ısıtılmış kan B grubunda belirtilen yöntemle deneğe verildi.
İkinci aşamada kanın verilmesinden hemen sonra steroid (Solu-Medrol 3mg/kg) 1-3 dakikada aynı yolla verildi. Bu grup, yanık patoloji
sini steroidlerle nedenli frenlenebileceği amacı ile yapıldı.
Tüm deney gruplarında, deney materyelleri deneğe verilmeden
önce, verilirken ve verildikten sonra 30 dakika mekroskopta gözlen
di. Ayrıca oluşan patolojiyi saptamak amacıyla her 5 dakikada bir
fotoğraf ve filmleri çekildi.
B U L G U L A R

A grubunda, yarım saatlik gözlem süresince, kopiller sistem ve
dolaşımında çok hafif derecede endotel kalınlaşması ve lökasit ya
pışıklığı dışında belirgin bir değişiklik saptanmadı (Şekil 6).
B Grubunda îse aşağıdaki bulgular saptandı ;
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Şekil 6 : Grup A (kontrol grubu} da-kî ısıtılmamış kanın mezenter kapıIIer sistem
deki etkilerinin mikroskopik görünümü. A : lısıtıimamış kanın verilme
sinden önce, B : Verilmesinden 30 dakika sonraki görünümü, B1 : Postkapiller venüldeki end otel kalınlaşması.

Şekil 7 : Isıtılmış kanın kapiiler sistemde oluşturduğu değişikliklerin mikroskopik
go: ünümü. A : Isıtılmış kan verilmeden önceki normal kapiiler sistemin
mikroskopik görünümü, B : Isıtılmış kan verildikten 30 dakika sonraki
kapiiler sistemdeki değişikliklerin mikroskopik görünümü, Bj : True arteriyollerin tıkanmadan dolayı içinde kan plazmasıyla otan görünümü,
B2 ; Lokal eritrosit kümeleşmesi, B3 ; Endotel 'kalınlaşması, B4 : İçinde
eritrosit kümeleşmesiyle birlikte kan akımı durmuş olan postarteriyoi
venül.

Lökosit değişiklikleri; tüm deneylerde, ısıtılmış kanın verilmesin
den hemen sonra, kapiiler sistem ve dolaşımdaki lökositlerin birbir
lerine ve endotel yüzeyine yapıştıkları saptandı (Şekil 7). Bu neden
le lökositlerin dolaşımdaki hızları azaldı. Giderek artış gösteren bu
değişiklikler 30 dakinanın sonunda arteriyoliere oranla venül ve ko
piller damarlarda daha fazla oluştuğu saptandı.
Endotel değişiklikleri; Lökosit yapışıklığındaki artışa paralel ola
rak endoîelde kalınlaşma, yüzeylerinde düzensizlikler oluşmaya baş
ladı (Şekil 7). Giderek artan lökosit ve endotel değişiklikleri, venüi ve
kapiiler damarlarda % 40-50, arteriyollerde % 10-20 oranında lümen
daralmalarına yol açtı. Yukarıda belirtilen değişiklikler özellikle da
marların birleşim yerlerinde ve dar açılı bölgelerde daha fazla oluş
tuğu gözlendi (Şekil 8).
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Şekil 8 : İsıtılmış kanın mezenterin kapilier sistemindeki oluşturduğu değişiklik
lerin büyük büyütmeli rrvikroskopik görünümü. A : İsıtılmış kanın veril
mesinden önceki görünüm, B : İsıtılmış kanın verilmesinden 30 dakika
sonraki görünüm, B-l : Damar birleşim yerindeki endotel kalınlaşmasıyla
birlikte lokosit yapışıklığının görünümü.

Eritrosit değişiklikleri; ısıtılmış kan verilirken ve verildikten son
raki çeşitli zamanlarda eritrositlerde kümelenmeler oluştu (Şekil 7).
30 dakikanın sonunda' prearteriyol, postarteriyol venül, küçük çaplı
arteriyollerin tümü ise, orta büyüklükteki venüllerin % 60'ında küme
lenmelere bağlı olarak lümenleri tıkandı. Tıkanan bu damarların bir
daha dolaşıma katılmadıkları saptandı (Şekil 7).
Damar değişiklikleri; ısıtılmış kanın verilmesinden hemen sonra
arteriyol ve venüllerin her ikisinde birden kasılma oluştu (Şekil 8).
Kısa bir süre sonra arteriyoilerde kasılma devam ederken, venüllerde
dilatasyon meydana geldi. Dilate olan orta ve büyük çaptaki veriler
de 30 dakikanın sonunda balonlaşma ve kıvrılmalar saptandı (Şe
kil 9).

Şekil 9
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: İsıtılmış kanın mezenterin kapilier sistemindeki oluşturduğu değişiklikle
rin bir diğer görünümü. A : İsıtılmış kan verilmeden önceki görünüm,
B : Isıtılmış kanın verilmesinden 30 dakika sonraki görünüm, B1 : En
dotel kalınlaşması, B2 : Damardaki balonlaşma, B3 : Damar dışına çık
mış eritrositler.

Kan akım hızındaki değişiklikler; yukarıda belirtilen patolojik de
ğişikliklerin sonucunda, küçük ve orta çaptaki damarlar dolaşım dışı
kalırken, daha büyük çaptaki damarlarda akım hızı azaldı. Buna bağ
lı olarak bu damarlarda staz oluştuğu saptandı.
Diapedez; ısıtılmış kan m verilmesinden îO-20 dakika sonra, tüm
damarların çevresinde, özellikle dar açılı birleşim yerlerinde, daha faz
la olmak üzere, lökositlerin ve kan plazmasının damar dışına çıktığı
görüldü. Bir deney dışında eritrositlerin damar dışına çıkmadıkları
saptandı (Şekil 9),
Kan basıncı değişiklikleri; ısıtılmış kan verilmesinden sonra de
neklerin kan basınçları 5-10 dakika sonra düşmeye başladığı ve 30
dakikanın sonunda kan basıncının 10-25 mmHg ye kadar düştüğü sap
tandı.
C grubunda, ısıtılmış kanın verilmesinden hemen sonra uygula
nan steroidin yukarıda belirtilen bulgular üzerine olan etkileri şunlar
dır:
Lökosit değişiklikler; lökosit yapışıklıkları B grubuna oranla be
lirgin olarak azalma gösterdi (Şekil 10).

Sek.il 10 : Isıtılmış kan + Steroidin mezenter kapiller sistemindeki etkilerinin gö
rünümü. A : İsıtılmış kan + steroid verilmeden önce, B : İsıtılmış kan +
steroid verilmesinden 30 dakika sonra, Ba : Lökosit yapışması ve endotel kalınlaşması.

Endotel değişiklikleri; lökosit yapışıklıklarındaki azalmaya paralel
olarak endotel kalınlaşmasında da azalma olduğu saptandı (Şekil
10). 30 dakikanın sonunda, bu iki patolojik değişiklik damar Iumenlerfnde en çok % 10-20 oranında daralmalara neden oldu.
Eritrosit değişiklikleri; eritrositlerde görülen kümelenmeler dola
şımı etkilemiyecek derecede idi. 30 dakikanın sonunda, eritrosit kü
melenmeleri true arteriyollerin dışında kalan damarlarda tıkanıklık
yapmadı.
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Damar değişiklikleri; B grubunda görülen damarlardaki kasılma,
steroidin verilmesi ile, iki deney dışında, tüm deneylerde tamamen
ortadan kalktı. İki deneydeki kasılmanın kaybolması da 5 dakikalık
gecikme gösterdi.
Kan akım hızındaki değişiklikler; bütün deneylerde, true arteriyoller dışında tüm damarlarda kan akım hızı normal sınırlarda kaldı.
Diapedez; grup B ye oranla lökositler ve plazma damar dışına
daha az ve geç zamanda çıktılar. Eritrosit sızması ise bu grupta göz
lenmedi.
Kan basıncı değişiklikleri; iki deney dışında, arteriyel kan basın
cında,, 30 dakikalık gözlem süresince, değişiklik saptanmadı ve or
talama olarak basınç değişikliği 1 mmHg olarak bulundu,
TARTIŞMA
A grubunda görülen çok hafif derecedeki değişiklikler, ameliyat
travması ve mezenterin karın içi ısısından oda ısısına alınmasına bağ
landı. ATHERTON (6) ve MOYRAVİTZ (7) yaptıkları çalışmalarda mikrotravmaların ve küçük ısı değişikliklerinin aynı patolojik değişikliği
yaptıklarını bildirmişlerdir.
B grubunda, ısıtılmış kanın ilk etkisini lökositler üzerinde göster
mesi, lökosit yüzeyinde trombine duyarlı bir protein açığa çıkarmasındandır (2). Lökositlerde oluşan bu değişiklikler, sekonder olarak
endotel değişikliklerine neden olmaktadır. Çünkü, trombîn tarafından
katalize edilen ve plazminojen kapsayan bu proteinin, ısı etkeni ile
yapışıcı özellik kazanması, lökosit kümelenmesinde ve endotele ya
pışmalarında rol oynamaktadır (8).
Lökositlerin endotele yapışmaları endotelde travmaya neden ol
maktadır (6). Bu travma ile endotel hücrelerinde de trombine duyar
lığı ve yapışıcı özelliği olan protein açığa çıkmaktadır (9). Bu durum
lökositlerin endotele yapışmasını artırmakta ve böylece endotelin şiş
me ve kalınlaşmasına yol açmaktadır (10), Bu değişikliklerin giderek
artması damar lumenini daraltarak hidrostatik basıncı artırmaktadır
(11). Tüm bu patolojik değişiklikler birbirlerine eklenerek, endotel
hücreleri üzerindeki travmayı daha da artırarak hücrelerin ödem ve
yıkımına neden olmaktadır (12). Endoteldeki bu değişiklikler ise ozmotik-hidrostatik dengeyi bozarak diapedeze yol açmaktadır (S, 10).
Kan ve endotel hücreleri üzerinde, ısıtılmış kanın yarattığı direkt
ve endirekt etkilerle adı geçen hücrelerin zarında lipid ve fosfo llpid52

lerin azalmasına neden olmaktadır (13). Bu durum ise sodyuma karşı
geçirgenliği artırarak hücrelerde sodyum tutulmasına karşı bir eğilim
yaratmaktadır (14). Buna bağlı olarak damar içi sıvısı hücreler içine
girerek ödem oluşturmakta (3), ödem ise hücre içindeki Aktin-Miyozin fibrillerinin (contractill Actin-Miyozin fibers) sertleşmesine ve hüc
relerin ovalleşmesine neden olmaktadır (15). Özellikle endotel hücre
lerinde oluşan bu patoloji, hücreler arası porusların genişlemesine ve
dolayısıyla damar içi sıvılarının damar dışına çıkarak hücreler arası
yörede göllenerek ödeme yol açmaktadır (14).
Yukarıda sözü edilen bu etkiler eritrositler üzerinde de aynı ya
pısal değişikliğe yol açmaktadır (2, 6). Eritrositlerdeki bu biçimsel de
ğişikliğin kalıcı olması, ayrıca1ısı etkeninin kandaki antisiferik mad
deyi azaltması (16), erotrositlerin ufak damarlardan geçemiyerek bun
ların tıkanmalarına neden olmaktadır (15). Bu etkiler aynı zamanda
eritrositlerde tromboplastik aktiviteyi artırarak kuagulasyona neden
olmakta ve büyük damarların tıkanmalarına yol açmaktadır (2).
Yukarıda belirtilen değişiklikler kan akım hızını azaltmaktadır
(17). Çünkü, akışkanlık ve kan akım hızı arasındaki ters orantı da
mar çapı ile damar duvarının tutma gücü arasında da vardır (17,18).
Böylece kopiller sistem ve dolaşımda! oluşan ve birbirlerini etkiliyerek artan bu değişiklikler staz oluşturmakta ve damar esnekliği ile
tonusunu bozarak venülierde yer yer balonlaşmalar yapmaktadır (19).
Isıtılmış kan etkisi ile histamin açığa çıkmakta (20), bu da prostogiandinlerin sentezini artırmaktadır (21). Prostoglandin de trombositlerin birleşmesini, lökosit yapışıklığı ile eritem, ödem ve dîapedezde
de artırıcı rol oynamaktadır (22, 23, 24).
Kopiller sistem ve dolaşımında gittikçe artan bu değişiklikler o yö
redeki hücre ve dokuların beslenme bozukluklarına neden olarak
sempatik sinir sisteminin aktivatörü olan katakolaminlerin yapımını
hızlandırmaktadır (25). Kopiller sistem ve dolaşımda oluşan gerek
yapısal ve gerekse fonksiyonel bozukluklar artan diapedezin ötesin
de kan damar sistemini etkiliyerek kan basıncının düşmesine neden
olmaktadır (14).
B grubunda saptanan, hücre ve dokularda beslenme bozukluğu
ile dolaşım bozulmasına neden olan, damarlardaki kasılmanın azal
ması ya da ortadan kalkması, C grubunda verilen steroidin antikolinerjik etkisi ile olmuştur (26). Antikolinerjik etki ile adrenerjik siste
min aktivitesi baskı altına alınarak, damar içi basıncı azalmış ve hüc
reler arası yöreye daha az sıvı geçmiştir (25). Böylece, kan plazması
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ve şekilli elemanlar arasındaki denge bozulmadığından, kan akışkan
lığı normal sınırlarda kalmıştır. Damarın tutma gücü ve akışkanlık
arasındaki denge normal olunca kan akımı hızıda azalmamıştır.
Steroidin trombin üzerine olan etkisi ile, hücre yüzeylerinde ya
pışı proteinlerin az olarak meydana gelmesi, ısıtılmış kanın endotel
ve kan hücreleri üzerine olan direkt ve endirekt etkisi azalmıştır (27).
Ayrıca, steroidin antiödematöz etkisi hücrelerde oluşan ödemide
azaltmıştır (28).
Steroid, arşidonik asit üzerine etki ederek plazma volümü ve
geçirgenliğin normal ölçülerde kalmasına neden olmuş, böylece ko
piller sistem damarlarında hidrostatik basınç etkilenmediğinden, ozmotik-hidrostatik denge normal sınırlarda kalmıştır (28).
Isı etkeni ile oluşan histamin, seroîonin ve bradikinin'in kan da
marları üzerine olan etkileri steroid tarafından bloke edilmiş ve prostoglandinlerin salgılanması da o oranda azalmıştır (29),
Ayrıca, steroidin eritrositlerin oval biçime dönüşümünü önleyen
antisiferik maddeyi de etkilediği düşünülmektedir.
Steroidin önemini vurgulayan bu bulgular, yanığın oluşumunda ve
genişlemesinde büyük sorumluluğu olan kopiller sistem ve dolaşımın
daki bozuklukları önleyerek yanığın genişlemesini, derinleşmesini
yani ikinci derece bir yanığın üçüncü derece bir yanığa dönüşmesini
engellediğini ortaya koymaktadır, Ayrıca, yanık sonucu ısınan kanın
tüm beden organlarında dolaştığı göz önüne alınırsa, yanığı izleyen
dönemde organların fonksiyonlarının bozulmasının nedeni olan ken
di kopiller sistem ve dolaşımında oluşacak aynı değişiklikler üzerine
de yapacağı düzeltici etkiler, steroidin değerini bir kat daha artır
maktadır.
Bunun ötesinde, steroidin ağır bir travma olan yanıktan sonra
bedenin gereksinme duyduğu enerji için glikogenezisi artıracağı, ya
nıkla birlikte bulunan infeksiyon ve toksik maddelerin etkisini azal
tacağı, ortaya çıkan steroid açığının giderileceği göz önüne alınırsa,
yanık tedavisinde erken dönemde steroid uygulanmasının gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.
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THE EFFECT OF HEATED BLOOD ON THE MICROCİRCULATION
AND ITS TREATMENT WITH STEROİD.
AN EXPERIMENTAL INVESTIGATİON

İn this experimental research study, the effect of heated blood
on the microcircuiation and its treatment with steroid were investigated. This study was performed on the microcircuiation m the
mesentery of dogs. The changes in the microcircuiation were observed on misroscope under optical system for 30 minute-periods.
75 healthy mongrol dogs (8-18 Kg.) of both seXes were used and
they were divided into the three experimental groups. The group A
was for control, the group B was for heated blood and the group C
was for heated bloood and the steroid. Photographic recording was
made immidiately after, 5, 10, 15, 20, 25 and 30 minutes foilovving
infusion and the microscopic îmage was recorded on the photograp
hic and cine film.
Group A (contro!) consîsted of the infusion of blood which had
not been heated and no important changes İn microcircuiation had
been observed.
Group B consisted of blood heated to 58°C for 60 seconds and
than cooled to 37°C before infusion. Significant changes mentioned
below were observed on the microvessels and the microcircuiation
in this group :
1 — Sticking of leukocytes and margination of leukoçytes to
endotheiilal surface.
2 — Swe!ling and thickening of the endothelial wal.
3 — Aggregatîon, clumping, sluding and spherical
of erythrocytes.

shapening

4 — Slow-down of blood flow in the microcircuiation.

5 — Extravasation and emigration of leukocytes, plasma and
the erytrocytes around of the microvessels.
6 — Constriction and dilatation of arterioies and venules.
7 — Fail in mean arterial pressure.

Group, C consisted of the steroid administration (Solu-Mearol,
30 mg/per dog) immidiately after infusion of the heated blood.
Although, above mentioned changes were occured when the heated
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blood was infused, ali pathologic changes almost disappeared and/
or lessened immidiately after îhe administratîon of the steroid.
As a result, it was hypothesized that ali changes (Microvascuiar
disturbance involving structure and function) in the group B reveal
and constitute the majör mechanism in the patho-physiology of
burns. They are responsible for local tissue derangement and destruction in burned areas. İt is important to emphasize that they are
olso responsible for the systemic circulatory failure occuring in
severe burns.
Minumum changes observed in the group C revealed the significant effect of the steroid on the microcirculation.
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