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ÖZET
Kliniğimizde son iki yılda uyguladığımız 30 Mesh greftleme olgusunun, endikasyonları, hastaların yaş ve defektlerinin nitelikleri ve elde edilen sonuçlar açısından değer
lendirmesini sunduk. Endikasyon sınırları iyi seçildiği takdirde, mesh greftin splitthickness grefte üstün olduğunu gözledik. Bize göre mesh greft uygulamasının avantaj
ve dezavantajları şöyle özetlenebilir:
Avantajları

: 1.
2.
3.
4.
5.

Dezavantajları : 1.
2.
3.

3/1 greft büyüklüğünde artma,
Yara drenajı kolaylığı,
Hızlı epitelizasyon,
İrregüler yüzeylere tam adaptasyon,
Minimal greft kontraktürü.
Desteksiz bölgelerde travmaya düşük rezistans,
Mesh paternin nisbeten kötü görüntüsü,
Baskı yapılmazsa hipertrofik gelişim.

G İ R İŞ
Deri greftlerinin bulunması ve gelişimi Plastik Cerrahinin tarihçesinde
önemli bir yer tutar: Özellikle geniş deri defektlerinde greftleme için değişik
yöntemler tarif edilmiştir.
(*) VIIL Türk Plastik ve Rekönstrüktif Cerrahi Kongresinde sunuldu. ;
(**) H. Ü. Tıp Fak., Plastik ve Rekonstr. Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı.
(***) H. Ü. Tıp Fak., Plastik ve Rekonstr. Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı.
(****} Gazi Ü. Tıp Fak., Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti.
(^M M ]H .Ü . Tıp Fak., Plastik ve Rekonstr. Cerrahi Anabilim Dalı. Doçenti.
p]asti|< ve Rekonstr. Cerrahi Anabilim Dalı Profesörü.
[******) l_j_ 0 _ Tjp
(*******) h . ü. Tıp Fak., Plastik ve Rekonstr. Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı.
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Duglas’ın (1930) drenaja izin verecek şekilde uyguladığı, elek şeklindeki greftleme yönteminden sonra, Dragstedt - VVilson (1937) ve BrownMcDowell yetersiz sonuçlarını biîdirdiler(l, 7).
Tanner ve Vandeput(7, 8, 9, 10) (1964) 3/1 alan büyütmesi sağlayan
standart Mesh greftleme yöntemini yayınladılar. Bu yöntemle, en erken 3
haftada bir kullanılabilen donör alandan alınan greftin ağ şeklînde genişletilerek çok geniş defektlere ve yanık alanlarına uygulanması söz konusu oldu(l, 2, 3, 4, 5, 6,). 10 gün de tam epitelizasyon bildirilen yöntemde : Split thickness greft kullanılarak, 1.5/1, 3 /1 , 6/1, 9/1 greft büyütmesi yapılab|lmektedir(l, 7, 9, 10).
Kliniğimizde 1973 yılından bu yana uygulanmakta olan bu yöntemin
geçerliliğini değerlendirebilmek amacı ile son iki yıldaki olgularımız dökümante edilmiştir.

GEREÇ, YÖNTEM ve SONUÇLAR
Son iki yılda, kliniğimizde, 3 /1 (Standart) büyütme yöntemi kullanılarak, 30 olguya mesh greft uygulanmıştır. Bu uygulamalar, ameliyat öncesi
ve sonrası fotoğraflarla dökümante edilmiş, erken ve geç sonuçlar değerlendirilmiştir. Değişik parametrelere göre yapılan değerlendirmeler ile sonuçlar elde edilmiştir. (Şekil 1,2, 3, 4)

Şekil 1 : Split-thickness deri greftinin
Mesh-greft haline getirilmesi.

170

Şekil 2 : Sağ bacağa mesh ; greft konulmuş hastanın bir ay sonraki görünümü.

Şekil 4 : Sırttan parsiyel dev nevus eksizyonu ve defektîn mesh*
greftle kapatılması. Postoperatif üçüncü aydaki görünüm.

TABLO I : Yaş Dağılımı
Olgu Sayısı

(% )

0 - 6 yaş

12

40

6 -12 yaş

8

27

12-25 yaş

7

23

25-45 yaş

2

7

45 yaş üzeri

1

3

30

100

Toplam

TABLO II : Greftlenen Alanın Genişliği
10 x 10 cm. den büyük defekt 24 olgu (% 80)
10 x 10 cm. den küçük defekt

6 olgu (% 20)

[10 x 10 cm. den küçük defekti olan, mesh greft uy
gulanmış olgular, alıcı defektte enfeksiyon olan
hastalar ve çocuk hastalardır.)

TABLO III : Enfeksiyon Oranı
Olgu Sayısı

(% )

Eenfekte olmayan

15 ,

50

Gram {— ) Enf.

12

40

Gram [ + ) Enf.

3

10

Toplam

30

100

TABLO IV : Defektlerin Etyolojik Sınıflandırması

Kaza sonucu yaralanma

Olgu Sayısı

( % )

12

40
27

Köntraktür açılması - greft

8

Yanık sonucu deri defektleri

4

PUrpura Fulminans

2

Dev nevüs eksizyonu - greft

2

7

Kapanmayan yaralar (Benign)

1

3

Gazlı Gangren

1

3

13
■■■

'7"'

TABLO V : Greftlenen Alanların Yerleşim i
Olgu Sayısı

(%

Alt ekstremîte
[5 olgudan tam avulsiyon)

14

47

Gövde

9

30

Saçlı deri

4

13

Üst ekstremite

2

7

Yüz ve boyun

1

3

30

100

Toplam

TABLO VI : Epitelizasyon Süresi
Olgu Sayısı
1.

hafta içinde

1

(° /i
3

2.

19

67

3.

7

23

3

10

30

100

4.

; »

Ti

Toplam

(Epitelîzasyonun tamamlanması için geçen süre ortalama
10 gün olarak bulunmuştur).

TARTIŞMA
Deri defektlerinin tamirinde en yaygın olarak kullanılan Split - thickness
deri greftleri, koşulların uygun olmadığı olgularda başarılı olmamaktadır. Buna; alıcı yatakta enfeksiyon, sekresyon olması, greft altında kolleksiyon olasılığı, çok gfftiş defektler, donör alanların yetersiz kalması ve irregüler yüzeyli defektler örnek olarak verilebilir. Sözü edilen bu koşullardan Mesh
greftleme endikasyonları doğmaktadır. Literatürde de fikir birliğine varılan
bu endikasyonları şöyle özetleyebiliriz(6, 7) :
1. Geniş deri defekti,
2. Yetersiz donör alan,
3.

Düşük dereceli enfeksiyon,

4.

İrregüler yüzeyli defektler.
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Değerlendirmesini yaptığımız olgularımızın % 80’inde greftlenecek detektin genişliği 10 x 10 cm. den büyüktür (Tablo II). Özellikle, olgularımızın
% 40’ ının 0-6 yaş, %27'sinin 6-12 yaş arasında olduğu (0-12 yaşda toplam
% 67), gözönüne alınırsa (Tablo I); belirtilen 1 0 x 1 0 cm. lik alanın vücut
düzeyine göre oranının büyüklüğü daha iyi vurgulanmış olur. Bunun yanında, bu çağdaki bebek ve çocuklarda donör alanların son derece yetersiz olduğu da bilinen bir gerçektir.
Tablo lll'de; olgularımızın % 50’sinde greftlenecek alanların enfekte
olduğu izlenmektedir (Gr.k— enf. % 40, Gr. + enf. % 10). Gram pozitif
enfeksiyonlar greft erimesine yol açtıklarından, greftleme riçin kesin kontrendikasyon teşkil etmektedirler. Olgularımızdaki Gram pozitif mikroorganizmalar mikst bakteriye! floranın bir parçası ya da oldukça lokalize ve kontrol
altına alınabilir olanlardır. Gram negatif bakteriler de oluşturdukları greft
altı püy birikimi nedeniyle başarısızlığa yol açmaktadır. Oysa, olgularımızda
da saptadığımız şekilde, bu olasılık mesh greftleme ile giderilebilmekte ve
deri greftleri için,-“ Düşük dereceli enfeksiyon” olarak nitelenen bu tür enfeksiyonlarda da başarı sağ!anabilmektedir(5, 8, 9).
Mesh ,greft uygulaması yapılan olgularımızın büyük çoğunluğunu kazalara bağlı oluşan geniş deri defektleri ve büyük kontraktürlerin açılması sonucu ortaya, çıkan çok geniş defektler teşkiPetmektedir (Tablo IV). Özellikle
bu olgularımızda defektin geniş olması yanında, yüzeylerin irregüleritesi de
bir diğer endikasyonu oluşturmaktadır. Mesh.fgreft, ağ şeklindeki yapısı nedeniyle, irregüler yüzeylere daha iyi adapte .olabilmekte, greft altında birikime zemin olabilecek boşluklar kalmamakta ve oluşan birikim de rahatlıkla
drene olabilmektedir.
Greftlenen alanlar daha çok alt ekstremite ve gövdeye lokalizedir (Tablo V). Olgularımızdaki bu bulgu herhangi bir özellik göstermemektedir.
Açık ya. da kapalı pansuman .teknikleri ile ameliyat sonrası dönemde
izlediğimiz .olgularımızda epitelizasyon, % 67’si 2. hafta içinde olmak koşuluyla, ^ortalama 10 günde tamamlanmıştır (Tablo VI). Bu bulgu, Iiteratürdekilerle uyumludur(l, 4, 5, 7, 8).,
" Üzün süreli izlediğimiz olgularımızda, rihesh greflenen alanda kpntraksiyon proçesinin de, diğer greft uygula nfialârına nazaran' dâha az olduğunu
izledik. Bu gözlemimiz kaynak yayınlarda da yer almaktadır(8, 10).
Mesh greft olgularımızın değerlendirmesi sonucu, endikasyonlafın iyi
seçilmiş olduğu, beklenen fonksiyonel ve estetik sonuçların sağlanabildiği
saptanmış olup, uygulanan endikasyon sınırlan içinde split - thickriess grefte üstünlüğü belirlenmiştir.
'PP.o. :.wP.K
rr.

SU M M A R Y
The Use of Mesh Grafting
We preserıted 30 mesh grafted cases in last two years. These cases are evaluated
according to indications, age of the patients, locaiization of defects and results, At the
end of this retrospective study we saw that in selected cases the mesh graft is better
than the split-thickness graft.
The advantages are :
1.

3/1 gain in graft width.

2.

Easily drenage from wound.

3.

Rapid epitheiization.

4.

Complete adaptation to irregular surfaces.

5.

Minimal graft contracture.

The desadvantages are:
1.

Low rezistance to trauma.

2.

The bad view of mesh pattern.

3.

Production of hypertrophic scar if there is no pressure dressing.

KAYNAKLAR
1. Converse, J.M. : Reconstmciive Plastic Surgery V.l. General Principles. W.B. Saunders Company, P : 174, 1977.
2. Çayırlı, M., Kaşif, A., Arat, R„ Gürkan, N. ve Değerli, Ü . : Yanık yaralarının file
greftlerle kapatılması. Tıp Fak. Mec. (İst.), 43:418, 1980.
3. Freshvvater, M .F. : Aids in mesh grafting. Ann. Plast. Surg,, 2:353, 1979. .
4. Grabb, W.C. and Smith, J.'W. : Plastic Surgery. Liftle, Brown and Company, Boston,
P : 41, 1973.
5. McMillan, B.G. : The use of mesh grafting in treating burns, Surg. Clin. N. Amer.,
50:1347,1970.
6. McGregor, i.A . : Fundamental techniques of Plastic Surgery. Churchill Livingstone,
P : 97, 1975.
7. Tanner, J.C. Vandeput, J. and Olley, J.F. : The mesh skin graft. Plast. Reconstr.
Surg., 34 : 287, 1964.
8. Tanner, J .C .: Two years with mesh grafting.. Am. J. Surg., 111 : 543, 1966.
9. Tanner, J.C. et Al : Large mesh skin grafts. Plast. Reconstr. Surg., 44 : 504, 1969.
10.

Vandeput, J. and Tanner, J.C. : Advancements in mesh skin grafts. Plast. Reconstr.
Surg., 46 : 525, 1970.

175

