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ÖZET

SUMMARY

M ikrocerrahi p r a tik çalışm alarında kullanılan sütür
mateıyalleri sentetik ve pahalı malzemelerdir. Doğada var olan
bir m ateryalin kullanılm ası bu sütü rlerin üretim ini
ko la yla ştıra b ilir ve maliyeti, azaltabilir. Bu am açla
mikrovaskiller anastomoz çalışmalarında insan saçının
kullanılabilirliğini araştırdık. Kalınlığı 30-50 mikron olan saç
10 mm ‘lik iğnelere takılarak atravmatik sütür üretimi yapıldı
(Dağsan Tıbbı Malzeme San. A.Ş. ). 7 adet tavşanın her iki
femoral arterinde sağ tarafa. 8/0 polipropilen sütür ile sol
tarafa da saç sütür ile aralıklı sütür tekniği kullanılarak uç
uca anastomoz yapıldı. Anastomoz süreleri, konulan sütür
sayısı, sütür sağlamlığı, düğüm emniyeti ve geçirgenlikler
karşılaştırıldığında anastomozlar arasında anlamlı bir fark
görülmedi. Sonuç olarak, insan saçından üretilmiş atravmatik
sütürlerin m ikrocerrahi pratiğini geliştirm ek amacıyla
kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Mikrovasküler anastomoz, saç sütür.

The Using o f Hair Suture in the Rabbit Femoral Artery
Anastomosis.
The sutures used in microsurgicalpractice are synthetic and
expensive materials. The use o f amaterial that existed in nature
may ease the production o f the microsutures and diminish the
cost. For this purpose; we investigaled the use o f humarı hair
İn microsurgical anastomosis. A traum atic sutures was
fahricated by Dağsan Company, whh connecüng 10 mm
needles to humarı hair sized in 30-50 m. Seven New Zeland
rabbits w ere used in the stııdy. On the rightfemoral artery’,
end to end anastomosis was performed with inlerrupted 8/0
polyproplene sutures, vvhereas hair sutures was used on the
left side. Anostomosis time, the nurnber o f the stitches and the
knois, safety o f the knots and patency rate were evaluated
and there was no significani difference betvveen two groups.
As a conclusion, we think that atraumatic sutures made from
kuman hair can be used to enhance microsurgical practice.
KeyWords: Microsurgery, anastomosis, hair suture.

GİRİŞ
Mikrocerrahi deneyimini artırmak için ne kadar fazla
sayıda anastomoz yapılırsa o kadar çok deneyim
kazanılır. A ncak
kullanılan sütürler pahalı
malzemelerdir. Daha ucuz sütür kaynaklarının bulunması
kullanıcıya daha çok pratik yapma imkanı sağlar. Bu
çalışmada insan saçından üretilmiş atravmatik sütür
materyalinin mikrovasküler anostomozda kullanımı
sunulmaktadır.

sol tarafa da Doğsan Tıbbi Malzeme San. A.Ş. tarafından
kadın saçından üretilen sütür ile (10 mm, 3/8c ) uç uca
anastomoz yapıldı (Şekil 1-4). Sağ tarafa 14 adet sütür,
saç sütür ile anastomoz yapılan sol tarafa ise 12 adet
sütür konuldu. Herbir sütürde 3’er adet düğüm atılması
yeterli oldu. Anastomoz sonrası damar geçirgenliği
hemen ve 1 saat sonra sağma ve germe testi ile
değerlendirildi. İşlem sonunda tavşanlar Öldürülmedi..

GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışmada toplam 7 adet, ağırlıkları 3-4 kg arasında
değişen Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. İntraperitoneal
ketamin (65 mg/kg) ve xylazine (8 mg/kg) ile anestezi
sağlandıktan sonra sııl üstü pozisyonda yatırılan
tavşanların her iki kasık bölgeleri traş edildi ve alkol ile
antisepsi sağlandı. Femoral damarlar ortaya kondu. Sağ
taraf femoral artere 8/0 polipropilen ile (8 mm, 3/8 c),

BULGULAR
Damar çapı yaklaşık 2 mm idi. 8/0 polipropilen sütür
ile atravmatik saç sütürlerin çaplan benzerdi. Prolenle
yapılan tarafa 14 sütür, saç ile yapılan sol tarafa ise 12
adet sütür konulması yeterli oldu ve her iki tarafta da
3’er adet düğüm atıldı. Düğüm fazla sıkıldığında saçın
daha kolay koptuğu gözlendi. Anastomoz, saç sütürle
yapılan tarafta ortalama 24 dakika, diğer tarafta ortalama
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Şekil 1: Atravmatîk saç sütür

Şekil 2: Femoral arterde ilk saç sütürünün damardan geçirilmiş
hali

Şekil 3: Saç sütür ile yapılmış anastomozun klmep
serbestlenmeden önceki görünümü

Şekil 4: Anastomozun tamamlandıktan sonraki görünümü

26 dakika aldı. Her iki grupta damar geçirgenliği tamdı.

damarlarda iyi geçirgenlik gözlemişler ancak küçük
damarlar için geçirgenlik oranının nispeten az olduğunu
bildirm işlerdir 5. 817 vakalık klinik bir seride
mikrocerrahi dışında saçın sütür materyali olarak
kullanımı bildirilmiş, ipek ve naylon sütür materyallerine
olan üstünlüklerinden bahsedilmiştir 10.
İnsan saçının çapı 40-120 gm arasıdır H. İnce bir
insan saçı 8/0 ile 9/0 mikro sütür ile benzer kalınlıktadır.
M ikroverrahide kullanılan sütür ler 8/0-11/0
kalmlığmdadır. Daha önceki yaptığımız çalışmada insan
saçını artık mikrosütürlere yapıştırarak mikrovasküler
anastom ozda kullanılabilirliğini araştırdık 12. Bu
çalışmamızda da 10 mnı’lik iğneye takılmış saç sütürün
tavşan femoral arter anastomozunda kullanılabilirliğini
gördük. Damardan rahat geçtiğini, kolay düğüm
atıldığını saptadık. Kan ile temas ettiğinde yapısında her
hangi bir bozulma olmadığını, iğne ile birleşim yerinden
ayrılmadığım ve hafif gerilme ile kolayca kopmadığını
tesbit etiik.
İğnenin büyük olması ve saçın biraz kaim olması
nedeniyle bu çalışma, çapı yaklaşık 2 mm olan tavşan

TARTIŞMA
Mikrocerrahi pratiğinin geli ştirilmesinde kullanılan
deney hayvanlan ve sütür materyalleri her zaman kolay
temin edilemeyebilir. Canlı hayvan modellerinde
çalışmadan önce mikroskop altında el-göz uyumunun
ve el becerisinin arttırılması amacı ile renkli boncuklar
ve cerrahi eldiven gibi materyallerin yanı sıra avülze
cilt, insan plasentası ve taze tavuk kullanılması da
önerilm iştir ,_5. Bu m odeller fazla sayıda deney
hayvanının feda edilm esini en aza indirirler.
Mikrocerrahi pratiğinde gerekli olan bir başka materyal
de mîkrosütürdür. Ucuz ve üretilmesi kolay olan sütür
m ateryallerinin geliştirilm esi eskiden beri
araştırılm aktadır. Buncke ve Schulz farklı sütür
materyallerini test ederek mikrocerrahide uygunluklarmı
araştırını şiardır û Eski Mısır ve Hint yazıtlarında saçın
sütür materyali olarak kullanımından bahsedilmektedir
7’8. 1963’de Çinli cerrahlar insan saçını mikrovasküler
anastomoz için kullandıklarında 3 m m ’den büyük çaplı
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fem oral arterinde yapıldı. A ncak m ikrocerrahi
anastomoz çalışmalarında en çok kullanılan hayvan
modeli sıçanlardır.. Özellikle çocuklardan alınacak
saçların daha küçük boyutta (4-6 mm) iğnelere
takılmasıyla elde edilecek sütür materyalinin sıçanlarda,
daha küçük çaplı damarlarda ( 1-1.5 mm) anastomoz
için kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
SONUÇ
Doğal bir materyal olan insan saçından üretilen
atravmatik sütür mikrovasküler anastomoz pratiğinin
geliştirilmesinde pahalı ve sentetik sütürlere alternatif
olarak kullanılabilir. Daha ince insan saçının küçük çaplı
iğnelere takılması ile üretilen saç sütürlerin sıçan karo ti s
veya fem oral arterinde, m ikrocerrahi pratik
çalışmalarında kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
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