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Bu

çalışma:

köpeklerde

karaciğer

ve dalak travmolantula

fibriıı yapıştırıcılantı ııtkinliğini

ortaya koymak

amacıyla

deneysııl olarak gllI'Çdlqtirlldi.

A'Wllrma; yaşlan /-3 orumda d~ıı 10 aUı melu köpdili }'(IPlIdı. Haywuılar 6'sı denemıı.
-Ili koııtrol olmak üzıın iki gruba aynıdılar. Deneme ve kontrol grubu Iıtıy1la1llarur kluvcip,. ve dalakJaruıda 6 cm UZW1IIwğunda ve i cm derinliğinde elUiryonlar yapıldı. Deneme grubwıdo elUizyon lıatlonlllJ 2 dtıkik4 siJnyle U)I8IlI(llUlll tlmıpoıı
lamayl takiben fibrin yapıştıncı siirilldii. K01IlroI grt4bıutd4 be elUizyon lıatlan Iıorizofıttd U dlk4leri ile k4ptm1d1. Deneme ve
kontrol grıdnı h4yvanlarda karaciğer enzim değerleriııi tespit elMek için kon öntekleri ve iyilqme koliwini ortaya koymak
amacıyla doku örnekleri allııdl. Postoperatif ıo. ve 10. gWılerde her iki gruba da re/optu-olomi }'(IPılaraJ: ma.lro.d:obi.l: btJgular
değerlendirildi. ıo. ve 20. günlerde deneme grubwıdo postopuatij Jwmpllkasyotı ve atkZYOII ohqwmuıo rastlaıımazken aynı
sUrelerde kontrol gndıu lıaywlIIwnkı lSr,eUikk Qmentıurıım karaciğer ve diJlakfll msizyon JıQItUta yapqtığı Izlendi. PlMtoperatif
i . günde kontrol grt4bımda ALT, A.ST ve A.LP değerlerinin anlaMlı tkrecede yübeldiği SIIptaIUb. Histopaıolojik bulgıdar
açısından Iıem huaciğu hem dalak doluswıfia deneme gnJnmda, koııtrol gnd1wuı göre Mlirgin iyilqme farla g6riildii. Dikqle
iltihabi hilcre iııfiltrasyOnu, yabancı cbim rea.biyonu ve bazen granıi10m olUfW1llan
be i1tiltobi Iıücre reak.rlyomı çok az ohqtu ve yabancı cl.!i", reaksiyoııu
ıdi/lenmedi. Aynı zamanda dokwia seUI hltmadan tam iyilqme meydana gtldi. Bu ça/l/tIUJ ile: hlraciğer ve dJıJak
tezyonlaruıda hdlanılanfibrin yapııtıncıııın gerek makroskobiJ: gereku labonııttwır btJgıJan doğrultılSt/.lfda yara iyilqmuiM
kotb sağladığı, Mmostazda etkili olduğu ve pos/~raıifkomplikasyoıılan ~nemJj öl~ ö!"eJiği sonUCIUID vanldı.
k4patılan erısizyon lıatlanMa yoğun

izlenjrken fibrin

ytlpqtıncı ııygulaııan gnqıııı
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SUMMARY

do,•.

the tfficiency of fibrin ghl.es 011 mıır and spUM ıraıuna.r in
The ltII4Y wiu
1 and 3. The dog KUd in tIW study
divided into tWQ grollp&. 'TM
experimenuıl group c01lltJind 6 and the control group -I dogs. six cm in length and /cm in dqHh iltciıiolu _re lIfIIIk in the:
liver and spleens of all dogs iii both groups.Pibrin glMes were applUd to tM inciJjOll liMs of tM dots in titıt experimllnıol
group, 2 minutu a/ter wadding. On the other lUJnd, the illcision UııU in the control gl'Ollp werl!' closed by horl:oııtal U SIIlMnI.
Blood samplu were eolJected from both growpi of dogs for to demoIUtrollı Ijver eıu:yrne level.!. Twue SOIIIPLU tittıt ObtILiMd
from incbi01l_liMs werl!' toUıı for ıo deıennJne (he qıudity of heaJing.Ajter primary operation macroscobü: ftatıuu _rı!'
tva/ıuued ıf!" and ıcı' dayı a/ter by relaparotomy. POStOJMreriVfl eomplicatiollS and adMsions wereıı" obseTVed in iM
experimenlaJ grollpS of dogs whkh werl!' treated wilhfibrin glues.On the other iıand, adhesioıı ojthe amelihim onto the jncb ion
litıes of ıhe /iver and .spletn of the dogs in the Control group were obserwd.SignijictJnJ increase in tM ALT, Ası: ALP w:ıhuıs
ob.rerwd OM day postaperatfon in the doga oj C01IIroI group. lmportlml1&ealing ~rencu were alio obsenıed MtweeII eoch
group. Inlensive inflamııtory eeU iııfiItroıiOll and grtllUllomo. were s"" in tM UtCiriOII /iIıU of tM dogı in cOlllTOl group
lıirtopatologically.
the otMr 1iand, injIDmoIory ct/I inJiltraliofı nforeing body reoctiOll in incLriOll Unu of the dogs in the
experimuılal groups were ltss and were abseni re.spectively. sctıtriultion. wl&iclr. WtU p7UDll in ıJW cOlttt'ol group of t1&e
bıcisiOlllines were also abaelfl in the experimentaJ group.This experimmt sltmwd that ,"ing fibrin gbw in the liver aNi SplUIl
ksjmu have severai adwmIages such as, bener woJllld heaJing and haemostasis. and less posıoperotive complicatiotı.t
comptUed to the other ıechniqueı.
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halen devam etmektedir. Doku ya-

pıştlncılan. cemhinin bazı alanlarında çeşitli aınaçlarlll kullanılmaktadır. Bunlar siyanoakrilat tilrevleri ve tibrin yapış..
tıncılar olmak üzere iki , gnı:pturlar. Siyonoahilat ttırevleri

tarafuıdln rezorbe olm doku yapllflUK:ıdır. Fibrin yapıfbncı
Cerrabide ilk kez 1909' da ~ _tari.fuııduı kuiluıılmtştır.
Matnts'ın 1972'dc bapnyla sonuçlanan periferik sinir
uıostomozu deDemeııine kadar olm uyp1amalar tatmin edici

oım.mıttır.
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lafılma,

yt.pıŞInUı utıudı .

ml

ve uyauJaıua alanı ı=ifJetilmiştir (6). Kan.ın pıhb~
fizyolojiaini arqtıraD bilim adamlan pıam.cı. bulunan

yaptttınlma

fibrinojcni.n trombin c:z:i.mi.ain etkisiyle Y'PLfbn 62ıCUiJi olan
fibriDc d&ıQşmeaini imitro koşullarda aerçeklettirmeye
ça1ı.pnıflar ve fibrioojcıni trOmbiD1C birlcştiı:aek deri ptii·
nin tespitinde kuJ.lanınıtlardır (i. 2. 6. 13). Fibriıı. ylplŞt1nc1
t.şbca lwaciFr' ve dalak 811» dikiş tutması aüç olan orpn.
larda,
için W&fiImuı. zor olln bölgelerde, ope:ruyon
aürcaini kıSaItıUda, sinir ve damar .MItmtıoz!'nnda. yaygın
bnamalı PUankimIIÖZ lezyoolarda, postopcratif qm kan'
kaybı veya bcmatom oIu,urnu riski tafı.yan kapiUccdeki
yolun lızmtılanSa. kOqtI.LUYOn dcfekdcriodc. POrOZ vlSkll·

dili,

hucaiardt. deri ttansplaı:ıwyon.
k.cmik defektierinin ODILUILL gibi 'birçok c:emhi

ler pucczladc. hcmofilik
ittuıdıl.

if}emdc kullanılmtkttdu (1 .3,7.8,9,'2,1$,19). Fibrin yapıştı.
ncı 6zdIikJc otolOS OIInk btzırlendıltNh ' OrPDiımI. ve
dokularla çok iyi uyw:rı. AtJaYaıı. Y1IbInıCı. cisittı I'tllbiyoau
oıu,turmayau bir maddedir. UYıULaDdıtı dokurıun vllkUWi·

teIiDC ı.tJı olarak, deiifcn SOn: içerisiDde hiçbir reakaiYODI
&ahip ot.n:ı.dan fibrinoliz ile dlmOyle OrtııdaD kalbr. Fibrin
yapıptetmD yık:ım.ı

unru _
ftküheai

ile ortaya

çıkan ıLriDı1Crin, ıistemi.k.

<'.••IO).V _

oimo<hjo _

k.IiııikJeriae

aetiriLCD

tnVmILı butalıınn

60cmIi bir
ve daLU: iczyoolm oiqmtktadır. B.:ı tip
butalar; y. koaIervatif olarak yada bilincıı tJasil: ccmhi

bmıımda kaıW:iF
" . ._

_

_o

tlpıde ....... yöndm
yapıftıncllarm, Gıeııikle

Vetcıjnıar

Bu _

ı...n .

_

kuiionmi ........ ai.... fibrin
w.ci.jer ve dalak travmalannda

Hckim.liji pratiJinc

kazandınlmuı için, köpek.

lerde deacyaıcl olarak: o~ kukijÜ ve dalak lezyon.
Lanoda etkintilini ortaya koymak amacıyla )'IIpIlmıştır.

Araft:ımıa

matcryal.ini; Yaşları I·) arasında delifCD 6'11
4' o. difi' JO adet melez köpek ohqtuıdu. K6pcklcr; 6' sı
dc:ııeme 4' o. kootrol olmak ozıere iki gruba aYrıldılar. ç •.
btinaya t.şlııttıradaD 6ace hayvanlar bir hafta türe ilc
bospI.talize edilerek ALT (alanio amiDoc:ranspher), AST
ALP
crke~

oor

..,;_~

(y.pıtamil

traıLDpla ....)

Dataka olUJturulIn cnsizyon yaruınm
de tw.ciımsc oldutu gibi yapıldı.

l.aparotomi açıJdıtı bilinen yôotenıJerle bpetı.1arak operuyoo tamam.lan4ı.. OperuyODU takiben bayvanlaıa ilk 24
sut'tc: 00 kez lCfWD. debtmz iv uygulandı. Kontrol grubundaki 4 bayvanl da deDeme ınıbundalri gibi laparotomi
uyııuJanarak braciler ve daiaia uI.aşıldı. Bu organlarda 6 cm
ı.ızunlutunda ve ı cm derinlilinde cnsizyonlar yapddı. Oluş.
turu..ian yara hatları 210 ipek iplik Irullanılarak horizontal U
dikip ile kapatıldı .Bu işlem sonrası Iaparotomi. IÇıklltı
bpatı.lmJt opcruyoo tanwnlandı. Kontrol grubu hayvanla.
ra iç bnama rilkinc kartı iki gün süre ile serum dekstroz iv
uygulaDd.ı . Deneme ve kontrol grubu bayvanlardln ycdilindc
lW>OIj« lwanno bojb eazlm detI,ıkiild<rini ...... amacıyla opauyoo 00CeSi ve operuyonu takiben 1..3.,5. ve
7. gQnI.erdc kan omekleri alınarak inceleDdi. Yine kalKip
ve dalak dokusunda iyik:şme kalitesini or1aya koymak: ve
inb1ı.bdomiOlI
~

k.omplik.uyonları

<_ _ ...,,).
ııeviyelai

dcterIcodirmek

amacıyla

gnıbunda

3'er, kontrol ınıbunda 2'$(1" hayvana
pottoperatif 10. ve 20. gthı1crdc rclapmolom.i yapılarak
ıw.ciJer ve dalaktaıı Jiolcu ömck.Ieri alındı ve hiSlOpltOlojik
muyeneleri ylpıldı .
8VLGIJLAJt
MÜrOIkCbik BaJaular:

Deneme grubunda, ıw.c:iA:cr ve
dalakta fibrin yaplftınCl uygulamasım takiben 3 dakika içinde
etliizyOft hattında h_manı n durdııtu ve yara boyunca fibrin
yapıştıncınm ikatriks doku benzeri kabaıtı oluşturdutu
,6.zlCDdi. Kontrol grubunda i,ac ıw.citcr ve dalakta yara
hattına dikiş uygulamuını takiben cnsizyon hattından
paranfUnatOz klDllmalW1 devam. cttiAi izlendi. Deneme ve
yansına opcrUyondID. LO

kontrol grubu hayvanlano

MATERYAL VE ME1'(J.I'

<_

ifiemi

gün

sonra relaparotomi uygulandı ve kontrol grubu hayvanlann
olUfW'll.un& rudandı.
ikisinde ifttrubdom.inal

actezyon

Özellikle OIDCIItumun lwacijer ve dalakta cnsizyoıı hattına
yaplftılı saptandı (Resim.3). Bu döocmdc dcDCmc grubu
hayvanlarda hc:rtwıgi bir adczyon oluşumuna rutlıaaw:lı.:cn,

_-...... _- -

ayııı

wnaoda kncipr ve daiakta

fibriıı yapıttıncuwı mılım

cnsizyoı:ı hattı

boyunca

korudulu tespit edildi. ocaemc

bcliricodi.

ve kootml grubu dijer hayvanlara operasyonun 20. günü

JIIIIka: XyLuin hydrocblorid ile premcdikas.
yona aIııWak Ff'ekli op&U)OO 6Dcesi hazırhilir tamam1aDdı. 20 nııJkı ketamin bYdrOChIOrid iSe pocl uıescez.iye

rclaparotomi uyauJandıjıDda kontrol grubu bayvmlarda LO.

Hayvaıılw

2

aluwı hayvaıılara mcdiaıo lap.mtoınr,..kIı.

ocöemc JrUbU.

bayvu>lonn _üide .....1_ _ _ .......-

k:rdc: 6 cm
ve i cm dainliJiDdc easizyonlar
"""<h
(ReSIm I). A"" _ _ - . . . pu'"
_ _ ............ da
(ReSIm 2). ...
UZUııLUtUDda

_qiiriidi

ız-

yomı takiben boIıe 2 dakika sQn:y1e taınpı;ml.aM!. Bu i4lem.
den sonra üretici fuma tarafmdan tavsiye edilen proeedOre

pe baZırIaDarı fibrin yaplfhncı (Tı.sseI, IMMUNO AO) yan.
baUı.nI

tiIriUerek yaklat&k: 2 dakika tiireyle yara dUdakIanna
_ u y......
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...

....

grubu olgularda ilC adezyoo olUfUIIIU gözJcmncdi.
..,....,waı

..,...a.r:

opetuyon oncesi

konırol

ve

denatıe

gruplanna ait ALT, AST, ALP ve GGT ccı:im ak·
tivite detitim ortalama deterlerinin fizyolojik sınırlar içinde
oldutu NpWıdı.. cerrahi İ-flemdeu bir gün lOI1I"a alınan kan
ÖmekIerindC, her iki grup gaz &ıünc almıblmda 6zellikle
kontrol

anıtıu

dcjerleriniD ALT, AST ve ALP

anJamIı dCR:ıCede yQbeldili görülmüştür.
hayvaıılan.D

ııçısmdan

Deneme ve kontrol

kukiter eıızim1crinc ilişkin bazı
kan parametM dcAcrlcri tablo ı ve pliklerde
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dok usuna terketmekte ve böy lece iy i leşme skar dokusu
o luşturınaktadır ( Resim- 4. 5. 6. 7).
Fibrin yapıştırıc ı uygulanan grupta ise gerek karaciger
gerekse da l:ık doku sunda il tihabi hücre reaksiyonu yok
denecek kadar az olmuş tur. Uygulanan fibrin yapıştırıcı
dokuda herhangi bir yabancı c isim reaksiyonu oluştumıamış
ve zaman içinde tamamen sckc! bırakmadan iyileşme
meydana gelmiştir (Resinı-8.9.1 0.1 1).
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Grafik 3. Kontrol ve deneme grubunda serum ALP
aktivi te leri
Histopatolojik Bulgular: Karaciger ve dalak dokusundan alınan materyaller % i O tamponlu forma linde tesbit
ed ilerek rutin doku işemle r inden geçirilip kesitler HE
(hcnıato k s ilen -eoz in) ile boyandı. Hem karaciğer hem dalak
dokusunda her iki gnıp arasında belirgin iyileşme farklı
lıkları görüdü. Sütuda kapatılan ensizyon hatlarında yoğun
iltihabi hücre reaksiyonunu bazen granülom oluşumları izledi.
Zaman içinde iltihap hücreleri yerlerini hiyalinize bağ
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