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ÖZET
Çapı 1 mm civarında olan arterlerde oluşan defektterde, mikroarteriyel ve mikrovenöz
greftlerin kullanılmasında, greftierde olan histopatolojik değişiklikleri saptamak amacı
ile 24 albino sıçan üzerinde çalışıldı. Karotis arterinde oluşturulan defektlerden 12'sine
arter grefti, 12 sine de ven grefti anastomoze edildi.
Yaptığımız deney çalışmasında ven greftlerinin çeperinde, aşırı bir kalınlaşma ve
lümende daralma olduğu, arterlerde ise venlere oranla daha az bir damar kalınlaşması
olduğu ve lümende çok hafif bir daralma olduğu saptandı.
Bu sonuçlara göre, küçük çaplı arter defektlerinin onarımında arter greftlerinin uy
gulanması daha başarılı olup, daha uzun ömürlü olacağı sonucunu ortaya koydu.

Gİ Rİ Ş
Jacabson ve Suarez’den bu yana dev adımlarla ilerleyen mikrovasküler
cerrahide hâlâ araştırılmaya değer ve açıklığa kavuşturulması gereken konular vardır. Bunlardan biride arter defektlerinde kullanılacak damar greftinfn cinsidir.
Ven greftinin kullanılması
konusunda geniş araştırmalar yapılmıştır.
Fujikaivva ve O'Brien (1975)(4), Brimer (1977)(1), Buncke ve Ark. (1978)(3)
ven greftleri konusunda makroskopik, ışık ve elektron mikroskopisi çalışmaları yapmışlardır, Buncke ve Murray (1971)(2), O’ Brien ve Ark. (1979)(6),
Melka ve Ark. (1975)(5) arter greftlerinin kullanılmasını araştırmışlardır.
t*)Vlll. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresinde sunuldu.
(**) Hava Hastanesi Plastik Cerrahi Klinik Şefi, Hv. Tbp. Bnb.
(***) Gül. As. Tıp Akd., Tıp Fak. Plastik Cerr. Kİ. Direktörü, Doç. Tbp. Alb.
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GEREÇ ve YÖNTEM
Biz bu deneysel çalışmamızda replantasyon cerrahisine hazırlık olmak
üzere böyle muğlak bir konuyu araştırmaya yöneldik.
Denek olarak ortalama ağırlıkları 200 - 250 gram olan karışık cinsli
albino türü sıçanlar kullanıldı.
Çalışmalarımızı IVlediscopeC*) marka, soğuk ışık kaynaklı, görüntüyü
8 kez büyütebilen ameliyat mikroskopu ile yaptık (Şekil 1).

Şekil 1 : Mediscope marka cerrahi
mikroskopumuz.

Mikrovasküler cerrahiye alışmak amacı ile yaptığımız ön çalışmada 30
damar anastomuzu ve 12 damar grefti uygulandı. Damar anastomozlarında
% 83.5, damar greftlerinde % 87,5 açıklık oranı elde ettik.
Deney çalışmalarımızda 24 denek kullanıldı. 12 denekte karotis arteri
üzerinde oluşturulan defekte arter grefti, 12 denekte yine karotis arteri üzerinde oluşturulan defekte ven grefti uygulandı.

t*} TOKİBO CO. LTD., magnification x 8,52-76 mm. pupiltary adjustment, 26 mm visual
field with special light source.
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Hayvanların anestezisinde Penthrane(*) kullanıldı. Penthrane ile oksijen
geliştirilen basit bir sistemle beraberce verildi.
Denek deney tahtası üzerine bağlandıktan sonra sol a. karotis ve sağ
v. jugularis ortaya kondu. Arter grefti uygulanacak deneklerde a. karotis üzerinden 0.5 cm uzunluğunda bir segment kesilerek çıkarıldıktan sonra aynı
segment greft olarak yine yerine sütüre edildi. Ven grefti uygulanan deneklerde ise a. karotis üzerinde oluşturulan defekte v. jugularisten alınan 0.6 0.7 cm lik ven grefti olarak anastomoze edildi (Şekil 2, 3)
Arter greftlerinde 8’er, ven greftlerinde 10'ar sütür konuldu (Şekil 4, 5).

Şekil 2 : A. Karotîse mikroklempin yerJeştirilmesi.

Şekil 3 : A. Karotisten kesilerek hazırlanan arter grefti.

Şekil 4 : Anastomuzu tamamlanmış damar grefti.

Şekil 5 : Anastomozu tamamlanmış damar
greftinin mikroklempler açıldıktan sonraki
durumu.

(*] ABBOTT inhalation anaesthetic, Methoxyflurane B.P. 125 mî.
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Anastomozlarm çalışıp çalışmadığı, Patensi Testi ile kontrol edildi, (Şekil 6, 7)
Denekler 60 gün sonra aynı anestezi yöntemi ile uyutuldu, konulan greftler makroskobik olarak gözlendikten sonra, alt ve üst ucundan 0.3 - 0.4 cm
uzağından kesilerek patolojik tetkike alındı.

Şekil 6 : Bir arter greftinin 60. günde Patensi Testi ile kontrolü.

Şekil 7 : Kan akımı geliş yönündeki penset açıldıktan sonra kanın boş alanı dol
duruşu.

Bulgular: 1 — Ven grefti kullanılan grupta,
a) Makroskopi :
12 ven greftinden bir tanesinde anastomozun çalışmadığı ve greftin rudimente olarak ince, fibröz bir banta dönüştüğü saptandı.
Çalışan ven greftlerinde ise greft çevresinde aşırı derecede fibrozis oluştuğu ve etraf dokulara ileri derecede yapıştığı saptandı. Grefti erin çapında
birbuçuk İle iki katına yakın bir genişleme olmuştu (Şekil 8).
b) Mikroskopi :
Tüm preparatlar yapılan enine seri kesitlerle incelendi.
Bu kesitlerde : Lümende daralma, endotelial hücrelerde şişkinlik görüldü. Bazı alanlarda ise endotelial hücrelerin silinmiş olduğu, greft duvarının aşırı derecede kalınlaştığı, endotei altında fibroelastik hücrelerin ileri
derecede arttığı, fibröz bir doku oluşturduğu gözlendi. Bunun dışındaki tabakada düz kas hücrelerinde hipertrofi ve hiperpiazi izlendi. (Şekil 9)
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Şekil 8 : Ven greftinin 60. gündeki görünümü.

Şekil 9 : 60. günde ven greftinin histolojik
kesiti : Damar duvarında ileri derecede
fibröz doku artımı görülüyor, H-E,x80

^2 — Arter grefti kullanılan grupta,
a) Makroskopi :
3 denekte anastomoz çalışmadı.
Arter greftlennde etraf dokulara yapışıklık ven greftlerine oranla daha
aztfk Greftlerin anastomoz bölgeleri hariç orta bölümlerinde genişleme yoktu, bu bölümde greftin çapı normal karotis arterinin çapına yakındı (Şekil 10).
b) Mikroskopi :
Greft lümeninde hafif bir daralma vardı, endotelial hücreler belirginliğini kaybetmiş ve belirgin değillerdi. İntima tabakasının kalınlaştığı, sayıca
artmış kas hücreleri İçerdiği, dolayısıyla damar duvarının hafif kalınlaştığı
izlendi (Şekil 11).

Şekil 10 : Arter greftinin 60. gündeki görünümü.
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Şekil 11 : 60. günde arter greftinin histolojik kesiti : İntima tabakasında hafif ka
lınlaşma görülüyor H - E, x 80

TARTIŞMA
Yaprrnş olduğumuz deneysel çalışmada, arter greftlerinden elde ettiğimiz histopatolojik sonuçlar daha iyi olmasına karşın patensi oranı venlerde
daha yüksek bulundu. Arterlerde % 75 olan patensi oranı verilerde % 91.7
idi. Arter greftlerindeki düşük patensi oranını yapmış olduğumuz teknik hataya bağladık. Çünki biz arter grefti olarak defekt oluşturmak için keserek
çıkarmış olduğumuz aynı arter segmentini kullandık. Dolayısıyla arter greftini aynı defekte anastomoze ettiğimizde greftte olan tansiyon, O'Brien ve
Ark. (1979)(6) larınında belirttiği gibi intimada hasar oluşturarak trombusa
neden olduğu kanısındayız.

SONUÇ
Mikrovasküler cerrahide teknik ve beceri açıklık oranını etkileyen en
önemli etkendir. Pratik açıdan çapı lmm civarında olan arterlerde venöz veya arteriyal greftler aynı başarı ile kullanılabilmesine karşın arteriye! greftlerin anastomozunım daha kolay olması, makroskopik ve mikroskopik olarak
yapılan araştırmalarda daha iyi sonuç vermesi, arteriyel defektlerde uygun
donör alan bulunursa arter greftlerinin kullanılmasının daha iyi olacağı kanısını uyandırdı.

S ü M M A RY
The VaSne of Arteri a! and Venous Grafts İn microvascular Surgery
«An Experimental Study»
We studied on 24 albino rats, in order to find out histopathological changes whîch
occur on ınicro arterial and nrıicro venous grafts when they are used on 1 mm. diameter
damaged arteries,
Carotid artery defects were created artificiaîly on 24 rats, and then tvvelve arterial
12 vein grafts were anastomosed in these areas.
We have found excessive hardenîng on the vein grafts wall and narrovving their
lumens. Hardening of the vessel wali were much iess in arteries compared to the veins.
VVe concluded that in the repairing of microarterial defects using of arterial grafts
are more successfu! in the repairing of microarterial defects.
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