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ÖZET

SUMMARY

Parsiyel sinir lezyonlarınm onarımmda halen kullanılmakta
olan tedavi şekilleri fonksiyonel sinir liflerini yaralama riski
taşımaktadır. Bu çalışmada, hy-pass sinir grefilerinin parsiyel
sinir lezyonlarınm onanmındaki etkinliği araştırıldı.
12 adet köpeğin sol siyatik sinirleri ortaya konularak, bir
hemostat yardımı ile sinir gövdesinin % 5 0 ’sinde, ezilme
yaralanması oluşturuldu. Ezilme yaralanması oluşturulan
sinirler, yaralanma sonrası üçüncü ayda by-pass sinir greftleri
ile tamir edildi. Aynı seansta sağ siyatik sinirlerde sinir
gövdesinin % SOsindeparsiyel keşi oluşturularak, by-pass sinir
greftleri ile onarım uygulandı. Onarımdan 3 ve 6 ay sonra,
siyatik sinir ve by-pass sin ir segm entlerinde aksiyon
potansiyelleri kaydedildi. Sinir greftlerin.de m orfolojik
değerlendirme, akson sayımı ve lif/akson çapı oranları (D/d)
hesaplanarak yapıldı.
Üçüncü ayda so l siya tik sin ir genişliğinde %23 artış
saptanırken, by-pass greft uygulaması sonrası 3ncü ve önci
aylarda sırasıyla %8 ve %11 azalma olduğu saptandı.
Elektrofizyolojik testler sinir greftlennin fonksiyonel olduğunu
gösterdi. Altıncı aydaki ortalama akson sayısı ve D/d oranlan
sırasıyla 15500 ve 18000 olarak bulundu.
Bu çalışma, deneysel bir memeli modelinde, by-pass sinir grefti
içine sinir rejenerasyonu olduğunu desteklemektedir. Parsiyel
sinir yaralanm alarının tedavisinde, by-pass sinir grefti
kullanım ının daha p ra tik bir onarım m etodu olacağı
kanısındayız.
A n a h ta r K elim eler: Nöroma-in-kontinü, parsiyel sinir
lezyonu, by-pass sinir grefti

The Use o f Autogenous Bypass Nerve Graft in Repair o f
Partial Nerve Lesions: A n Experimental Study in Dogs
Current treatment modalities which are used in treatment o f
partial nerve lesions carry the risk o f damage to the functional nervefıbers. This study was designed to search the efftciency o f the bypass nerve grafts in partial nerve lesions.
After left sciatic nerves o f twelve dogs \vere exposed, 50%
parts o f the nerves were crushed with a hemostat. Crushed
nerves were repaired by bypass nerve grafts three months later.
İn the same session, 50 % part o f the right sciatic nerves w ere
cut and repaired by bypass nerve grafts. Three and six months
after repair action potentials o f both sciatic nerves and by
pass segments were recorded. Morphological evaluaiion o f
the nerve grafts was done by axon counting and ftber/axon
diameter ratio (D/d).
The width measurements o f the left sciatic nerves revealed 23
% increases after crushing the nerves, and 8% and U % respective additional decreases at 3 and 6 months after repair.
Electrophsiologic tests confîrmed the nerve grafts were fimetional. The average axon coıınts and D /d ratios were 15500
and 18000 respeclively, at the sixth month.
The preseni study confirmes the nerve regeneration through a
bypass nerve graft in an experimental mammalian model. We
suggest that the use o f bypass nerve grafts would be a more
practical method in repair o f partial nerve injuries.
Key Words: Neuroma-İn-continuity, partial nerve lesion, by
pass nerve graft.

GİRİŞ
Devamlılığın bozulmamış olduğu sinir lezyonlarınm
(Sunderland’e göre grade III ve IV) tanısında ve uygun
tedavinin planlanmasında zorluklar bulunmaktadır.
Majör bir periferik sinirde gelişen nöroma-in-kontinünun
tedavisi, cerrahlar için pratikte en güç olan durumlardan
biridir1. Bu tip lezyonların tedavisinde, yaralanmış olan

sinir lifleri veya gruplarının belirlenmesi ve intemal
nöroliz uygulanm ası en çok tercih edilen tedavi
m etodudur 'A Ancak bu tipteki cerrrahi girişim,
fonksiyonel sinir aksonlarına zarar verme riski taşıdığı
için operasyon m ikroskobu altında çok dikkatli
yapılmalıdır. Önemli diğer bir sorun ise aksonların
çevresinde gelişen skardokusunun sağlam sinir liflerini

Bu çalışma “ İst European Appointcd and 20th National Congress of Turkish Society ofPlastic Sıırgeons” kongresinde, Eylül-1998 tarihinde sunulmuştur.
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olumsuz etkilemesidir.
İlk defaBalance 1903 yılında, fasyal paralizide uçyan sinir anastamozunu tanımladıktan sonra Viterbo ve
ark.ları, bu tekniği kullanarak 1994 yılında başarılı
sonuçlarım rapor ettiler5. Aynı araştırmacılar diğer bir
çalışmalarında ise uç-yan onarım bölgesindeki impuls
iletim ine ek o larak sinir grefti içine de akson
rejenerasyonu olduğunu gösterdiler6. Daha sonra Shah
ve ark.ları, ratlarda yaptıkları çalışmada, otojenby-pass
sinir greftleri içine aksonal rejenerasyon olduğunu rapor
ettiler7.
Bu çalışmada, bir memeli modelinde, parsiyel sinir
yaralanmalarının tedavisinde by-pass şeklinde uygulanan
uç-yan sinir greftlerinin etkinliği araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada ağırlıkları 10-14 kg. arasında değişen 12
adet sağlıklı köpek kullanıldı. Çalışma süresince
köpeklere, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma
Merkezi etik kurul kararlarına uygun olarak davranıldı.
Köpeklere O.lmg/kg ketamin hidroklorürün i.m.
enjeksiyonu ile anestezi uygulandı. Köpeklerin sol
bacakları epilasyonu takiben poliviniliyot ile hazırlandı.
Uyluğun posterolateral yüzünde yapılan cilt insizyonu
ile girilerek, lup büyütmesi altında 10 cm. uzunluğunda
bir sinir segmenti çevre dokulardan diseke edildi. Sinir
diseksiyonu esnasında paranöral dokuların
yaralanmaması için azami dikkat gösterildi. Sinir kalınlık
ölçümleri 0. lmm ölçekli mikrometre ile yapıldı. Diseke
edilen sinir, çevre yumuşak dokulardan bir penröz dren
yardımı ile izole edildi. Sağlıklı siyatik sinir ileti hızım
saptamak için operasyon öncesi elektrofİzyolojık çalışma
yapıldı. Operasyon süresince 35 °C sıcaklıktaki serum
fizyolojik ile irrigasyon yapılarak, sinirin nemli kalması
sağlandı. Kaudal tarafta sinir gövdesinin yarısı (%50),
hemostatik pensle 15 dakika süre ile sıkılarak ezilme
yaralanması oluşturuldu. Yaralanma oluşturulan bu sinir
Sol

bölgesinde, epinöral dokuya 5/0 nylon ile işaret dildşi
konuldu. Kaslar ve cilt sırasıyla kapatıldı ve köpekler 3
ay süreyle ayrı kafeslerde tutuldu.
Birinci operasyondan sonra 3ncü ayda, 12 köpeğin
daha önce yaralanma oluşturulan sol siyatik sinirleri,
anestezi altında ekspoze edildi. Yaralanma bölgesinde
sinir genişlik ölçümleri yapıldı. Elektro fizyolojik
çalışmalar tekrarlandı. Köpeklerin sol ön ayak radial
sinirlerinden alınan 2 cm uzunluğunda sinir greftleri,
serum fizyolojik emdirilmiş gazlı bezler içinde nemli
tutuldu. Operasyon mikroskobu altında, işaret dikişinin
I cm proksimal ve distalinde, sinirin arka yüzünde
epinöral pencereler açıldı (Şekil-1A). Sinir greftinin
proksimal ve distal uçları açılan pencerelere dörder adet
8/0 nylon sütur ile epinöral tarzda süture edildi (Şekil2A). Sinir greftinin etrafına lup şeklinde yerleştirilen
gevşek bir sütur ile (6/0 propilen), greftin daha sonraki
girişimlerde kolayca ayırt edilmesi sağlandı. Kaslar ve
cilt primer olarak kapatıldı. Aynı seansta köpeklerin sağ
uylukları da aynı şekilde açılarak siyatik sinirleri
bulundu. Elektrofizyolojik çalışmayı takiben, bisturi

Sağ

Şekil 1: (a) Sol siyatik sinir ve (b) sağ siyatik sinirde by-pass
sinir grefti uygulama-sının şematik görünümü.

Şekil 2A: Nöroma-in-kontinünun radial by-pass sinir grefti
île onarımı. Ezilme yaralanmasından üç ay sonra siyatik sinir
gövde kalınlığındaki artış dikkat çekmekte. B: Parsiyel sinir
keşişinin hemen yaralanma sonrasında radial by-pass sinir
grefti ile onarılması.
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(No: 10) yardımıyla sinir gövdesinin % 50 sinde parsiyel
sinir keşişi oluşturuldu (Şekil- İB). Parsiyel keşi hattının
1 cm proksimal ve distalinde epinöral pencereler açıldı
(Şekil- 2B).
2 cm uzunluğundaki diğer bir sinir greftinin
proksimal ve distal uçları, epinöral pencerelere yukarıda
anlatılan teknikle süture edildi. Kaslar ve cilt primer
olarak kapatıldı. Operasyon esnasında köpeklere
herhangi bir ilaç uygulaması yapılmadı.
İkinci operasyondan sonra üçüncü ve altıncı aylarda,
altışar adet köpek değerlendirmeye alındı. Ketamin
anestezisi ile sağ ve sol siyatik sinirlerdeki by-pass sinir
greftleri diseke edildi. Daha önce yaralanma oluşturulan
siyatik sinirlerin genişlik ölçümleri ve elektro fizyolojik
çalışmaları yapıldı. Siyatik sinirdeki ileti aksiyon
potansiyeli ölçüldükten sonra, lup sütur ile daha önceden
işaretlenmiş olan greft korunacak şekilde, yaralanma
oluşturulan siyatik sinir segmenti total olarak eksize
edildi. Daha sonra by-pass sinir grefdndeki birleşik
aksiyon potansiyeli değerleri kaydedildi. Yaralı sinir
segmenti eksize edilerek, histopatolojik inceleme için
formaldehitte fikse edildi. By-pass sinir greftinin
proksimal, orta ve distal bölümlerinden alman örnekler,
morfolojik çalışma için glutaraldehit solüsyonunda fıkse
edildi. Sinir defektleri veteriner cerrahlar tarafından
onarıldı. Çalışma sonrasında köpekler yaşamaya devam
ettiler.
Elektro fizyolojik çalışma: Tüm elektrofizyolojik
çalışmalar aynı osiloskop (Dantec Evaluation, Dantec
Medicals, Denmark) ile aynı aktif ve referans platin iğne
elektrodlar (iğne boyutu: 0.30x1.00 mm) kullanılarak
yapıldı. İğne elektrodlar, çevreden çok iyi izole edilmiş
olan siyatik sinir üzerinde, birbirinden 8 cm uzaklıkta
olacak şekilde yerleştirildi. Her defasında, 10 adet 1Hz
submaksimal voltaj stimulusu her bir sinire verildi.
Aksiyon potansiyelleri kaydedilerek aynı osiloskop ile
ortalamaları alındı. Amplitudlar kaydedilerek sinir ileti
hızları hesaplandı.
M orfom etrik d eğerlendirm e: Yaralı sinir
segmentinden alman histolojik spesimenler fıksasyon
sonrası hem atoksilen eozin ile boyanarak, ışık
mikroskobunda incelendi. By-pass sinir segmentinden
alm an sp esim en ler 0.1 M cacodylate tam pon
solüsyonundaki % 5 glutaraldehit ve daha sonra % 1
osmium tetraoxyde ile fıkse edildi. Aşamalı etil alkol
solüsyonları ile seri hidrasyon sağlandı. Spesimenler
araldite (CY212, Serva) içine batırılarak, 3 gün süreyle
60 °C de muamele edildi. Parçalar ultramikrotom bıçak
(Supemova, Austrİa) ile 0.5 mm genişlikte olacak şekilde
kesilerek, % l ’lik toluidin mavisi ile 3 dakika süreyle
boyandı. Boyanan parçalar distile su ile yıkanarak, %
95 saflıktaki alkolde dehidrate edildi ve hava ile
kurutuldu. Daha iyi kontrast elde edebilmek için floresan
mikroskop yardımı ile x l0 büyütme ve grid çizgileri ile
birlikte renkli slaytlar (35 mm) elde edildi. Rastgele
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seçilen beş alandan elde edilen yüksek büyütmeli (x 100)
görüntüler slayt film ine alındı. G eliştirilm iş ve
yükseltgenmiş olan slayt görüntüleri, 28-75 mm objektifi
olan bir slayt projektörü yardımı ile 5 metre mesafeden
kağıt bir yüzeye düşürüldü. Görüntüler yüzey üzerinde
grid çizgileri (100 mm) 15 cm. e yükseltgenerek 1500
kat büyütme elde edildi.
Akson sayımlan X I0 defa büyütmeli slaytlardan
elde edilen ekran görüntülerinde, sinir lifi ve akson çapı
ölçüm leri ise X100 büyütm eli slay tların ekran
görüntülerinde yapıldı. D/d oranı (sinir lifi çapı/ sinir
akson çapı) hesaplanması için her bir segmentte en az
50 ayrı sinir lifi değerlendirildi ve ortalama değerleri
alındı.
Elektrofizyolojik ve morfometrik sonuçlar istatistiki
olarak değerlendirildi. Farklar p<0.05 değerinde önemli
bulunarak, sağ ve sol ekstremiteler arasındaki farklılıklar
ve ölçüm zamanlan Anova testi ile analiz edildi.
SONUÇLAR
Makroskopi: Birinci operasyondan bir ay sonra,
altı adet köpeğin diz eklemi erinin posterolateral yüzünde
ve diğer iki tanesinin ayak tabanlannda bası yaralan
gelişti (%67). Ortalama 2.5 cm çapındaki bu yaralara
herhangi bir tedavi uygulanmazken, sinir greftlemesİ
sonrası erken dönemde hiçbirinde iyileşme olmadığı
saptandı. Tüm bası yaralan by-pass sinir greft uygulaması
sonrası ikinci ayda spontan olarak iyileşti. Parsiyel keşi
sonrası by-pass sinir grefti ile onarım uygulanan iki
köpeğin sağ ekstremitelerinde bası yaralan gelişti (%
17). Histolojik inceleme için siyatik sinir segmentlerinin
alınması sonrasında, ekstremitelerde çok sayıda (9 unilateral ve 3 bilateral) bası yaralan geliştiği saptandı. Her
bir kontrolde elde edilen siyatik sinir genişlik Ölçüm
sonuçları, Şekil- 3A ’da görülm ektedir. Ezilm e

(3ncü ay)

(6ncı ay)

Şekil 3A: Parsiyel ezilme yaralanması oluşturulan sol siyatik
sinirin by-pass sin ir grefti ile onarım ı so nrası sinir
genişliğindeki değişiklikler. 12 adet siyatik sinirin en düşük
ve en yüksek genişlik değerleri bulundu, ortalama değerleri
hesaplanarak kesik çizgilerle birleştirildi.

Türk Plast Cer Derg (2000) Cilt:8, Sayı:3

Şekil 3B: Daha önce onarım uygulanmış olan sol siyatik sinirin
{Şekil 2A'da görülen) altıncı aydaki görünüm ü. S in ir
kalınlığında azalma ve by-pass sinir greftinde iyileşme dikkati
çekmekte.

yaralanması, sinir genişliğinde ortalama %23 artışa
neden olurken, bu sonuç istatistiki olarak önemli bulundu
(p<0.05). Nöroma-in-kontinü gelişen segmentin by-pass
sinir grefti ile onarımı sonrası sinir genişliğinde, üçüncü
ayda ortalama % 8 ve altıncı ayda ise % 11 azalma olduğu
saptandı (Şekil-3B).
Elektrofizyoloji: Hesaplanmış olan miks sinir ileti
h ızları ve kaydedilm iş pik aksiyon potansiyeli
amplitudları, Şekil-4A ve Şekil-4B’de görülmektedir.
Sağlıklı siyatik sinirde ortalama sinir ileti hızı ve
amplitüd değerleri sırasıyla 72 m/sn ve 197mv olarak
saptandı. Üçüncü ayda, parsiyel ezilme yaralanması
uygulanan sinirlerde bu değerlerde önemli oranda düşüş
görülürken, ortalama ileti hızı 42.7 m/sn ve amplitüdu
ise 85 mv olarak bulundu (p<0.01). Parsiyel keşi
uygulanan sinirlerde ise bu değerler sırasıyla 40.4 m/sn
ve 78mv bulundu (p<0.01). Ezilme yaralanması ve
parsiyel keşi oluşturulan gruplar arasında önemli bir fark
saptanmadı. Operasyon sonrası altıncı ayda, ileti hızları
ve amplitüd değerlerinde önemli artış olduğu tespit
edildi. Ortalama değerler ezilme yaralanması grubu için
sırasıyla 56.0 m/sn ve 139 mv iken, parsiyel keşi grubu
için 49.2 m/sn ve 113 mv olarak bulundu (p<0.031).
Parsiyel keşi sonrası by-pass sinir grefti uygulanan
grupta, sadece bir greftte üçüncü ayda herhangi bir ileti
olmadığı saptannken (4.2 %), diğer 23 adet by-pass sinir
greftinde ise ortalama 36.7 m/sn ileti hızı ve 49.2mv
amplitüd değerleri elde edildi- (Şekil-4C).
Morfometrı: Işık mikroskobunda sinirin yaralanan
bölgesinde dejenere ve kötü yerleşimli sinir liflerininin
bulunduğu görüldü. Elektrostimulasyon ile kötü sonuç
alınm ış olan bir adet sinir grefti m orfom etrik
değerlendirmeye alınmadı. Altıncı ayda by-pass sinir
greftlerinin proksimal, distal ve orta s egmentlerinden
elde edilen ortalama akson sayılan birbirine çok yakm
olup sırasıyla 15240,16510 ve 14670 olarak tespit edildi.
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Şekil 4A: Kaydedilmiş olan miks sinir ileti hızları. X: ortalama
değerler;
üçüncü ayda kontrol grubunda elde edilen
düşük ve yüksek hız değerleri, ve
altıncı ayda kontrol
grubunda elde edilen düşük ve yüksek hız değerlerini
görülmekte. B: 8 cm uzunluğundaki siyatik sinir segmentinde
kaydedilen voltaj amplitudları. (İşaretler Şekil-4a’daki gibi) C :
Aynı deneğin; (1) sol siyatik sinirinden ve {2} sadece by-pass
sinir segmentinden elde edilen tipik elektrofizyolojik kayıtlar
görünmekte.

Üçüncü ayda aksonlann % 42’si myelinsiz iken, bu oran
altıncı ayda % 39 olarak bulundu (Şekil-5A). Sağ ve sol
by-pass sinir segmentlerindeki akson sayıları arasında
tüm değerlendirme zamanlarında önemli bir fark
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Şekil 5A: Altıncı ayda akson sayımı için alınan by-pass sinir
greftinîn histolojik görünümü (Toluidine blue, X 10). B: Altıncı
ayda sinir lifi/akson çapı (D/d) oran hesaplamaları için
kullanılan by-pass sinir greftinin histolojik görünümü {Tolui
dine blue, X100). C: Sol ve sağ siyatik sinirlerden elde edilen
sinir lifi/akson çapı oran (D/d) değerlerinin görünümü, Bu
değerlerdeki hafif düzeydeki artışlar (kesik çizgi) dikkat
çekmekte.

olmadığı saptandı. Ortalama sinir lifi/akson çapı oranlan
(D/d), her iki ekstremıtede benzer olarak bulundu (Şekil5B). D /d oranında, altıncı ayda küçük bir artış
saptanmasına rağmen, bu istatistiki olarak önemli
bulunmadı (Şekil-5C).
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TARTIŞMA
Sunderland sınıflandırmasına göre grade-III ve -IV
grubundaki sinir y aralan m aların ın tedavisi ve
prognozunun tahm ini güçlük arz etmektedir. Bu
lezyonlann tedavisi için ameliyathanede bir osiloskop
ve nöroloji uzmanına ihtiyaç vardır. Bu tip lezyonlar
genellikle yaralanan sinirin primer koaptasyonunun
sağlanamadığı durumlarda, geç dönemlerde ortaya
çıkmaktadır. Asıl sorun bu tür yaralanmaların tedavisinin
güç olmasıdır. Mevcut tedavi metodları ile Sunderland
grade-III ve-IV tipi sinir. yaralanmaları tedavi edilirken,
iatrojenik sinir yaralanması olabilmekte ve periaksonal
skar gelişimi nedeniyle de sağlıklı aksonlar zarar
görebilm ektedir. İnternal nöroliz uygulam ası ise
m ikroskop altında deneyim ve cerrahi kabiliyet
gerektirmektedir.
U ç-yan nörorafi u y g ulam alarında aksonal
rejenerasyon geliştiği, Viterbo ve ark.ları tarafından
gösterilmiştir . Bir başka çalışmada ise rafların peroneal ve tibial sinirlerinde oluşturulan iki uç-yan nörorafi
içine aksonal rejenerasyon olduğu rapor edildi .
Bu çalışma, by-pass tarzında oluşturulan iki uç-yan
anastomoz içine gelişecek aksonal rejenerasyonun
kalitesini değerlendirmek amacıyla planlandı. Modelin
b aşarılı olm ası durum unda, p arsiy el sinir
yaralanm alarının tedavisinde by-pass sinir grefti
uygulamasının, fonksiyonel sinir bölümlerine zarar
verme riski yüksek olan diğer tedavi şekillerine alternatif
bir yöntem
o labileceği öngörüldü.
Sinir
rejenerasyonunun gösterilmesinde, daha üst sınıf bir
memeli olması nedeniyle, deneysel köpek modeli tercih
edildi. Parsiyel sinir yaralanması oluşturulabilmesi için
kalınlığı nedeniyle siyatik sinir tercih edildi. 15 dakika
süreyle ezilme yaralanması sonrası, üçüncü ayda siyatik
sinirde yapılan elektrofîzyolojik testler ve morfolojik
değerlendirmeler, nöroma-in-kontinü geliştiğini gösterdi.
Makroskopik değerlendirmede ise üçüncü ayda ezilme
yaralanması sonrası bu sinirlerin genişliğinde %23
oranında artış olduğu saptandı. Sinir genişliğinin artması
muhtemel iki mekanizma ile açıklanabilir; yaralı
aksonlarda sinir dışına olan büyüme, ve perinöral
dokunun kronik inflamatuar yanıtı. Parsiyel sinir keşişi
sonrası sinir yapısında mikroskopik düzeyde bozulma
ve sinir ileti hızında azalma olduğu saptandı.
Kanaya ve ark.ları, D/d oranı, sinir ileti hızı ve pik
aksiyon potansiyeli amplitüdunun sinir rejenerasyonu
indikatörü olan diğer testlere oranla siyatik fonksiyon
endeksi ile daha iyi korelasyon gösterdiğini bildirdiler .
Bu nedenle; çalışmada by-pass sinir grefti içine sinir
rejenerasy onunu değerlendirebilmek için adı geçen
parametreler tercih edildi.
Son zamanlarda Shah ve ark.lan tarafından, rat
siyatik sinirinde by-pass sinir greft uygulamasında
başarılı sonuçlar elde edildiği rapor edildi . Bu
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çalışmada ezilme yaralanmasından hemen sonra by-pass
sinir grefti ile onarım uygulanan sinirlerde,
supram aksim al voltaj stim ulus iletim i olduğunu
gösterildi. Bu sonuçlarla, by-pass sinir greftinin rejenere
olan aksonlar için yan-yol görevi yaparak etkili
olabileceği Öne sürüldü. Bu çalışmada ise 12 adet
köpeğin 23 adet siyatik sinirinde submaksimal voltaj
stimulusu ile by-pass sinir segmentinden ileti olabildiği
gösterildi. Ana siyatik sinir segmenti eksize edildikten
sonra, by-pass sinir segmentinde elde edilen ileti hızı ve
amplitudu sırasıyla 36.7 m/sn ve 49.2 mv olarak bulundu.
Onarım uygulanan siyatik sinirlerdeki ileti hızları, ilk
yaralanm a sonrası elde edilen değerlerle
karşılaştırıldığında daha iyi bulunmasına rağmen, hiçbir
zaman sağlıklı sinir seviyesine ulaşamadığı görüldü.
Bunun kullanılan sinir greft çapının, yaralanan siyatik
sinir parçasın a oranla daha ince olm asından
kay n ak lan ab ileceği düşünülm ektedir. U ç-yan
onarımlarda, sinir greft çapının akson rejenerasyonu
üzerindeki etkisi başka bir araştırma konusu olabilir.
Üçüncü ve altıncı aylardaki elektro fizyolojik
değerlendirme sonuçlan arasında önemli bir farklılık
saptanm adı. Bunun nedeni, çalışm ada kısa sinir
greftlerinin (2 cm) kullanılması olabilir. Kısa sinir
segmenti erin de üç aylık süre içinde hemen hemen tüm
akson rejenerasyonunun tamamlanabildiği bilinmektedir.
Akson sayısı ve D/d oranlarında operasyon sonrası
üçüncü ve altıncı aylarda önemli bir farklılık saptanmadı.
Yaralanma tipinin -parsiyel ezilme veya keşi olması- bu
çalışmadaki sonuçlan değiştirmediği görüldü. Ancak,
bası yaralarına sof ekstremitelerde daha sık rastlanırken,
by-pass sinir grefti ile onarım sonrası iki ayda spontan
olarak iyileştikleri saptandı.
23 ek strem itede oluşturulan parsiyel sinir
yaralanmalarının, by-pass sinir greftleri ile onarmamda
başanlı sonuçlar elde edildi (%95.8). Sonuç olarak bu

çalışmada, üst sınıf bir memeli deneysel modelinde, bypass sinir grefti içine sinir rejenerasyonu olabileceği
gösterilm iş olup, parsiyel sinir yaralanm alarının
tedavisinde by-pass sinir greft kullanılmasını alternatif
bir yöntem olarak önermekteyiz.
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