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An Experimental Study on Arterial Grafts in Dogs and 
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Summary: 46 arterial and venous grafts (including 6 auto, 27 homo, 4 hetero and 

9 artificial teflon grafts) were performed in 40 dogs and 3 donkeys. 

The maximal survival time was 16 months. Some of grafts were heparinized before 
using. 

The result were: 3 normal and 3 failure in the auto-transplantation of 6 cases; 7 nor-

mal, 20 failure in the homo-transplantation of 27 cases; 4 failure in hetero-trasplantation 

of 4 cases; 5 normal and 4 failure in the artificial teflon grats of 9 cases. 

The main factory of the failure were infection and technical faults. 

We were inclined to belive that, artificial teflon grafts can be used successively in rep-

lacement of the defects of some blood vessels which have over 3 mm. diamater. 

Özet: Köpek ve merkeplerin damarlar ı  üzerinde deneysel gref çal ış malar ı  

40 köpek ve 3 merkep üzerinde 46 arteriel ve venöz gref (6 auto; 27 homo; 4 hetero; 

9 suni teflon damar) operasyonu yap ıld ı . En fazla gözlem süresi 16 ayd ı r. Greflerin baz ılar ı  
operasyondan önce heparin ile temas ettirildi. 

Auto transplantasyonlardan 3 normal, 3 ba şarı sız; homo-transplantasyonlardan 7 nor-
mal, 20 baş arı s ız; hetero-transplantasyonlardan 4 ba ş arısız; suni teflon damar transplantas-
yonlarından 5 normal, 4 ba ş arıs ız sonuç elde edildi. 
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Baş arı sızlığı n esas sebebi enfeksiyon ve teknik hatalard ı . 

Bu çal ış ma sonunda 3 mm. den daha geni ş  çapta olan damar defektlerinde suni teflon 

greflerin ba ş arı  ile kullan ılabileceğ ine inand ık. 

Giriş  

İ nsan hekimliğ inde, damarlar ı n konjenital anomalileri; de ğ iş ik 
boyutlardaki yaralanmala ıı , arterio-venoz fistüller, anörizma, neo 
plasm veya diğ er sebeplerden ileri gelen damar t ıkanmaları  ve buna 
benzer bir çok olu şumlarda, imkân ve ko ş ullara göre lezyonlu damar 
kısmını n rezeksiyonu ile, yerine otogen, heterogen, homogen veya 
sentetik greflerin uygulanmas ına çok eskiden beri ba ş lanmış tır. Gü-
nümüzde de damar ş irurjisi ileri bir düzeye eri şmiş tir. 

Buna kar şı lık, Veteriner ş irurjide benzeri çal ış malar azd ı r. Bu 
nedenle bir ba ş lang ı ç çalış ması  olarak, kendi olanaklar ımız içinde 
köpek ve merkeplerde Auto-Homo-Hetero damar transplan-
tasyonlar ı  ve Teflon damar greflerinin uygulanmas ı  ile sonuçlar ı  
üzerinde deneysel çal ış ma yapt ık. 

Gref uygulamada ilk olarak H allovell, bir köpekde a. bra-
chialis'e cam bir kanül yerle ş tirmeyi ba ş armış tı r. Bu denemeyi ta-
kiben Hirsch, damar anastomozlar ında elde ettiğ i baş ar ı lı  sonuçları  
aç ıklamış tır. Modern damar ş irurjisi, Mat as' ın rekonstrüktif çal ış -
malar ı  ile baş lamış tır. Murphy ve D örfler, ince ipek iplik ve non-
traumatique ş irurjikal iğnelerle uç uca damar anastomozunun tek-
niğ ini bulmu ş tur. Carr al yirminci yüz y ı lın ba ş lar ında, arter se ğ -
menti yerine bir vena parças ı nı n konulabilece ğ ini yazmış tır (", 
15, 16, 18, 23) .  

Privano tarafı ndan denenen homolog arter grefleri olumlu 
sonuç vermemi ş , bu nedenle oldukça uzun bir duraklama devri 
araya girmi ş tir. Damar ş irurjisinde asr ın ilk yarı lar ı na kadar damar 
liğ asyonu, birçok damar lezyonlar ı n .da ba ş  vurulan tek yol olarak 
kabul edilmi şse de Gross, Hufnag el, Cr awfor d gibi ara ş tırıcı ların 
bu alandaki çal ış malar ı , damar ş irurjisinde yeni bir ç ığı r ı n aç ı lmas ı na 
sebep olmu ş tur. Gross hemograf uygulad ığı  denemelerin baş ar ı lı  
sonuçlar ını  yayınlayarak modern damar ş irurjisinde ilk güven verici 
adımı  atm ış tır. Kunlin damar anastomozlar ında tıkanan segmenti 
atlayan (BY-PASS) prensibini aç ıklamış tır (10, 12, 13) .  

Organik greflerin uygulanmalar ı nda kar şı laşı lan güçlükler ve 
olumsuz sonuçlar, ş irurjiyenleri sentetik materyalden yap ı lmış  gref-
ler üzerinde çal ış maya itmi ş tir. Shu ma cker ve King, ilk defa 
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NYLON damar greflerini kullanm ış lard ır. D e Bak ey ve C o ol ey, 
göğüs içi bir anörizmay ı  ç ıkard ıktan sonra, yerine sentetik grefi 
baş ar ıyla koymu ş lard ır. Ayni ara ş tırı c ılar, daha sonra benzeri bir 
seri denemeler yapm ış lard ır. Organizmaya konan sentetik greflerin, 
organizma içinde, biyo ş imik olaylara kar şı  dayan ıklığı , uygulamala-
r ından sonra görülen hemodinamik de ğ i ş imler, iyile ş me olaylar ı  ve 
greflerin sonu gibi önemli konular üzerinde, say ı sı z denemeler yap ı l-
dıktan sonra IDEAL PLASTIK B İ R DAMAR GREF İ N İ N ÖZEL-
L İ KLER İ 'nin saptanmas ı  üzerinde durulmu ş tur. Bu gün paratikte 
en geçerli sentetik damar grefleri, DACRON ve TEFLON'dan 
yap ı lmış  olanlar ı dı r (9,11, 17, 19, 20, 24, 27) 

Hayvanlarda özellikle köpeklerde arka bacaklara ayit damarlarda 
ş ekillenen t ıkanmalarda, paresie, paralysie, paraplegie, topall ık, 
kaşı ma, sürtünme ve ı sırma gibi olaylar ın husule gelebildiğ i bu gibi 
lezyonlar ı n eksize edilerek yerlerine damar grefleri transplante ederek 
iyile ş tirilebilecekleri denemelerle saptanm ış tır (7, 21, 22, 28, 29, 30) .  

Köpekler üzerinde a. abdominalis'e konan TEFLON damar 
greflerinden elde edilen sonuçlar özellikle aorta ve büyük çapl ı  
arterlerin de ğ iş ik ölçüdeki defektlerinden, bu yöntemin ba ş arı  ile 
uygulanabilece ğ i kanı sını  kuvvetlendirmi ş tir (1, 2, 4, 5, 6, 25) 

A. carotis communis'teki yaralar ı n, greflerle replase edilmelerin-
de, bu damar üzerine 15-20 dakikal ık bir pens uygulaman ı n, cereb-
ral i ş emi komplikasyonlar ı na yol açmad ığı nı  göstermi ş tir ( 3). 

Operasyon mümkün oldu ğ u kadar, kı sa bir süre (15-2o dakika) 
içinde yap ı lmas ı  ve dikiş lerin uygun, diki ş  materyalinin operasyonun 
özelliğ ine göre seçilmi ş  olmas ı , dikiş  esnas ında intimalar ın kar şı  
kar şı ya gelmesi, önceden adventisiya'n ın ince uçlu penslerle diki ş  
sahas ından belli bir ölçüde uzakla ş tırı lmas ı , heparinizasyon gibi 
tekniğe uygun i ş ler ve özellikle seçilen greflerin, doku (porozite), 
elastikiyet, çap ve uzunluklar ı mn klasik ko şullara uyacak ölçülerde 
bulunmas ı  bütün ara ş tır ı cı lar tarafından önerilmi ş tir 

Materyal ve Metod 

Çal ış mamı z 1967 — 197o yı lları  aras ında; ya ş  cinsiyet ve ı rklar ı  
değ i ş ik, 3 merkep ile 4o köpek üzerinde (46 operasyon) yap ı ld ı . 

Merkeplerde; vena jugularis ve a. carotis communis; köpeklerde, 
v. jugularis, a. carotis communis, v. femoralis, a. femoralis ile a. ili-
aca'lar ın önünde aorta abdominalis operasyon yeri olarak seçildi. 

(8, 19, 24, 26) .  
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Operasyonlar, köpeklerde Nembutal, merkeplerde ise Combelen 
ve Chloralhydrate' ı n °,/o  ı  o luk solüsyonu ile elde edilen genel anestezi 
alt ında yap ı ldı . 

Altı s ı  AUTO—,27 si HOMO—, 4 ü HETERO— ve 9 u değ iş ik 
uzunlukta TEFLON— damar grefi uygulamalar ı nda; operasyon 
için 4/o, 5 /o ve 6/o ipek yada krome katgüt, düz, e ğ ri yuvarlak non-
traumatique i ğ neler (Crewel'in ş irurjikal i ğ neleri No: 12, 14), uç-
ları  lastik boruyla korunan arter forseps'leri, moskito pensleri, ad-
ventita'yı  ayırmak ve buru şukluklar ı  düzeltmek için eğ ri yada düz 
ince uçlu iris pensleri, iris makas ı , çengeller, organik ve teflon'dan 
yap ı lmış  akordeon tarz ındaki grefler, heparin solüsyonu, di ğ er pan-
suman araçlar ı  gibi alet ve gereçleri kulland ık. Aorta abdominalis 
üzerindeki denemelerde hayvanlar Oksijen entubasyonuna tâbi 
tutuldu. Transplant'lar ın baz ı ları  heparinle y ıkand ı , baz ı lar ında ise 
enjeksiyon tarz ında heparin kullan ı ldı . 

Anastomose'lar uç, uca ş eklinde ve Carrel tipi diki ş lerle sağ landı . 
Homogref'ler ayn ı  zamanda operasyona yat ırılan hayvanlarda iki 
ekip çal ış ması  ile ayn ı  süre içinde, heterogrefler operasyondan 2-3 
saat önce kesilen koyunlardan, uygun nitelikte olanlar ı , içinde cryst. 
penicillin solüsyonu bulunan tüplerde saklanan numunelerden seçil-
mi şTerdir. 

Hayvanlara operasyonlardan sonra bir hafta kadar antibiyotik 
enjekte edilmi ş  ve belli süreler içinde izlenip, sonra operasyon saha-
ları  narkoz alt ında açı lıp kontrol edilmi ş , gerekenler histopatolojik 
muayeneler için üst ve alt taraflar ı ndan kesilerek al ı nmış lardır. 

Çalış malarımız 

Çalış malar ımı z ı  gref türlerine göre 4 gurupta toplam ış  bulunu-
yoruz. 

Operasyonlar, gerekli ön haz ırlıklar yap ı ldı ktan sonra iki ekip 
tarafından uygulanm ış tır. 

Gurup: 	Autogref denemeleri : 

Üç orta ve büyük boy köpekte, arka bacaklar ı n medial ve prox-
imal bölgelerinde a. femoralis'ler ekspoze edildikten sonra, üzer-
lerine konan pensler aras ında (a. femoralis anterioris'lerin ayr ı lım 
yerlerinin hemen alt ında) 4cm. uzunluğ unda parçalar kesilip ç ıka-
r ı lmış , sonra parçalar de ğ i ş tirilerek biri di ğ erinin yerine olmak 
üzere uç, uca transplante edilmi ş lerdir. İ ki vak'ada 3-4 gün süre ile 
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deri alt ı  yolla heparinizasyon uygulanm ış tır. Operasyon normal 
ko ş ullarda geçmi ş  ve kan ak ımı  ile, pulzasyonun varl ığı  saptanmış tır. 

Köpeklerden birisi, operasyonundan 7 gün sonra konan diki ş -
lerin gerilme sonu damar uçlar ı nı  yı rtmas ı  ile kanamadan ölmü ş , 
ikinci vak'ada üç ayl ı k kontrol süresince anormal görünüm izlenmi ş , 
dış tan yap ı lan pulzasyon yoklamalar ı  normal bulunmu ş tur. 3 üncü 
köpekte, operasyondan sonra bir hafta devam eden peroneal pare-
sie durumu gözlenmi ş  ve sağ  bacakta operasyon bölgesinde ş işkin-
lik oluşmu ş tur. 14 gün sonra her iki homogref aç ılıp kontrol edildiğ in-
de, sağda hematom ve thrombose bulunmu ş , soldakinde ise pulzas-
yon ve kan ak ımı nın sürdürüldü ğü anla şı lmış tı r. 

Gurup: II— Homogref denemeleri : 

İ ki köpekte, a. carotis communis'ler 4 er cm. ç ı kar ı l ı p kar şı lıklı  
olarak dikilmi ş lerdir. Yaralar komplikasyonsuz olarak iyile şmiş tir. 
Birinde, 6o gün sonra gref yeri aç ı lı p kontrol edilmi ş , çeperinin sert-
le ş tiğ i, palpasyonda pulzasyonun hafif hissedildi ğ i görülmüş ; diğ er 
vak'a 16 ay sonra aç ı lı p kontrol edildi ğ inde, çok sayıda kollateral 
damarc ıklar ı n ş ekillendiğ i ve gref s ı nırlar ı n ı  a ş an bir thrombose 
olu ş tuğu saptanmış tı r. 

İ ki köpekte sa ğ  a. femoralis'lerin proximal bölgelerinden ç ıka-
rı lan 3 er cm. lik hemogref'ler, heparin'le y ıkandıktan sonra kar şı lık-
lı  olarak transplante edilmi ş tir. Diki ş  uyguland ıktan sonra, greflerde 
kan ak ımı  ve pulzasyonun normal s ı nırlar içinde olu ş tuğu görülmü ş , 
yaralar normal süreleri içinde iyile şmiş tir. 'o ay sonra hemogref'-
lerin aç ı lıp kontrolleri yap ı lmış , her iki transplant' ı n çeperinin üre-
melerle çevrelendi ğ i, pulzasyon ve kan ak ı mı nın normal sürdürüldü ğ ü 
saptanm ış tı r. 

İ ki köpekten birinin sa ğ  a. carotis communis'i ile di ğerinin sağ  
a. femoralis'i aras ında 4 cm. lik bir parça nakli yap ı lmış t ır. 8 ay 
sonra hemogref'lerin aç ı larak yap ı lan kontrollerinde, a. carotis com-
munis'e konan gref'in beyaz, sert bir kordon halinde bulundu ğu, 
pulzasyonun hafif fakat hissedilebildi ğ i, a femoralis'e konan homog-
ref'in ise kan ak ımı  ve pulzasyon funksiyonunun normal s ı n ı rlar 
içinde olduğu görülmü ş tür. 

Bir köpekte a. carotis communis'ten rezeksiyonla al ı nan parçan ın 
yerine ayn ı  anda öldürülen di ğer bir köpe ğ in a. abdominalis'inden 
uygun boyuttaki homogref transplante edilmi ş tir. Operasyon yaras ı  
müteakip günlerde füstül'le şmiş  ve 7 gün sonra aç ı lıp kontrol edildi ğ in-
de, konan grefin eridi ğ i anlaşı lmış tı r. 
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Dört köpekte, iki şer ikiş er olarak, cavum abdominalis aç ı lmış , 
a. iliaca'lar ın önünde a. abdominalis'lerden 5 er cm. uzunlu ğunda 
alınan homogrefler kar şı lıkl ı  olarak dikilmi şlerdir. Köpeklerden bi-
rinde, ertesi gün paraplegie ş ekillenmi ş  ve bu köpek 5 gün sonra ka-
fesinde evantrasyon sonucu ölü olarak bulunmu ş tur. E ş i olan ikinci 
köpekte, görülen peroneal paresie kontrol süresince devam etmi ş , 
bu köpekte konan hemogref, 75 gün sonra kontrol edildi ğ inde, çev-
resinde doku üremeleri ve sertle şme, lumen'inde daralma saptan-
mış t ı r. 

İ kinci çift köpekler operasyonlar ı ndan sonra normal ya ş antı -
larına dönmü ş lerdir. 5 ay sonra greflerin aç ı lıp kontrolünde, konan 
homogreflerin lumenlerinde s ı n ı rlı  bir daralman ı n, oluş tuğu kayde-
dilmiş tir. 

Ondört köpekte, a. abdominalis'e 3-5 cm uzunlu ğunda homogref 
transplantasyonu yap ı lmış tır. Bunlardan ikisi, diki ş lerin yırt ılmas ı  
sonucu iç kanamadan, ikisi sepsis'ten, birisi narkoz şokundan, birisi 
ise operasyondaki teknik hatadan ölmü ş tür. Diğ er 8 köpekte ya ş ant ı  
normal ş artlarda geli şmiş , go gün sonraki gref kontrollerinde, kan 
akımı  ve pulzasyonun normal s ınırlar içinde olu ş tuğu saptanm ış tır. 

İ ki merkepte, a. carotis communis'ler üzerinde 5 er cm. lik kar-
şı lıklı  homogref denemesi yap ılmış tır. Her iki merkepte, operasyon 
ve postoperatuvar dönem normal olarak geçmi ş tir. 75 gün sonra 
homogreflerin aç ı larak yap ı lan kontrollerinde, ikisinde de thrombose 
ş ekillendiğ i kaydedilmiş tir. 

Gurup: III— Heterogref denemeleri : 

İ ki köpekte, a. carotis communis'lerden 4-7 cm uzunlu ğunda 
parçalar eksize edilip, yerlerine 3 saat evvel haz ı rlan ı p cryst. peni-
cillin solüsyonu içinde buzlukta korunan, koyunlardan al ı nmış , 
uygun çap ve boydaki arter parçalar ı  transplante edilmi ş tir. Her 

iki köpekte, operasyon yerinde ı  o gün içinde kaybolan bir ş işkinlik 

ş ekillenmiş  ve 6o gün sonra aç ı larak kontrol edilen heterogref'lerin 
p ıhtı laşma sonu t ıkand ıklar ı  anlaşı lmış tır. 

İ ki köpekte cavum abdominalis aç ı lıp, a iliaca'lar önünde a. 
abdominalis'lerden 3-4 cm. uzunlu ğunda parçalar ç ı kar ı lıp, yerlerine 
yukar ıdaki gibi haz ırlanm ış , koyun aorta parçalar ı  dikilmiş tir. Ope-

rasyondan sonra kan ak ı mı  ve pulzasyon normal olarak sürdürül-
müş tür. Köpeklerden biri, operasyondan 4 saat sonra, di ğ eri 6 gün 
sonra iç kanama ve thrombose sonucu ölmü ş lerdir. 
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Koyun arterleri, köpeklerinkine nazaran daha frajil bulunmu ş , 
ve transplantasyondan sonra anörizma benzeri ampulle ş meler gös-
termi ş lerdir. 

Gurup: IV— Teflongref denemeleri : 

Yedi köpekte, a. abdominalis'lerden kesilip ç ıkar ı lan 3-5 cm. 
uzunluğundaki yerlere akordiyon biçiminde yap ı lmış . 8-to mm. 
çap ındaki Teflon borulardan transplante edilmi ş tir. 

Köpeklerden birisi damar y ırt ı lmas ı  sonucu 24 saat sonra iç 
kanamadan; birisi anestezi ş okundan; birisi operasyonda yap ılan 
teknik hata sonu, gref lumeninin tamamen kapanmas ı ndan ölmü ş -
lerdir. Di ğer dört deneme köpe ğ i alt ı  ay izlenme süresi içinde, nor-
mal fonksiyonlar ı nı  yapmış lardır. Bu süre sonunda aç ı larak greflerin 
yap ı lan kontrollerinde; Teflon greflerin d ış  yüzlerinin üreyen ba ğ  
doku ile manş on tarz ı nda ku ş atı ldığı , lumeninin normal olarak kan 
akı mına aç ık bulunduğu, diki ş  yerlerinde sertliklerin bulundu ğu 
görüldü. Grefler, normal arter s ınırlar ı  üzerinden kesilip ç ıkarı ldı , 
bir kaç ı  dikkatli ş ekilde aç ı ldı ; iç yüzlerinde diki ş  hatt ından ba ş layıp 
birbirine doğ ru ilerleyen pembemsi-beyaz ı mtrak, yer yer s ık bir 
dokunun olu ş tuğu görüldü. 

Bir köpekte, sa ğ  v. jugularis'ten kesilip ç ı kartı lan 5 cm uzunlu-
ğundaki bir parçan ın yerine, teflon gref dikildi Operasyonu takip 
eden günler içinde fistülle ş me oldu. 45 gün sonra grefin aç ı lıp yap ı -
lan kontrolunda vena uçlar ı ndaki diki ş  yerlerinin yı rtı ldığı  ve tromboz 
ş ekillendiğ i anlaşı ld ı . 

Bir merkepte sa ğ  a. carotis communis'e 5 cm. uzunlu ğunda bir 
gref uyguland ı . Bu vak'a i İ  ay izlendi, bu süre sonunda grefin aç ı lı p 
kontrolu yap ı ldığı nda funksiyonun normal olarak sürdürüldü ğ ü 
gözlendi. 

Sonuç ve Tartış ma 

Çe ş itli ı rklara ait ya ş , cinsiyet ve cüsseleri de ğ i ş ik 4o köpek ve 
üç merkepte 46 operasyon yap ı lmış tır. Bunlardan: 

a) Altı s ında, a. femoralis'lerde autogref, 

b) Yirmiyedisinde, a. carotis, a. femorali, a. abdominalis'lerde 
olmak üzere homogref. 

c) Dört köpekde, a. carotis, ve a. abdominalis'lerde heterogref, 

d) Sekiz köpek ve bir merkepde a. abdominalis ve v. jugularis 
üzerinde teflon damar grefleri uygulanm ış t ı r. 
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Autotransplantation denemelerinden üç tanesi diki ş  yerlerinden 
yırtı lma sonu iç kanamadan; üçünde go günlü izleme ve sonra aç ı -
lıp yapı lan kontrollerde normal olarak funksiyonlar ını  yaptıklar ı  
saptanm ış tır. 

Yirmi yedi homogref denemesinden, yedisi diki ş lerin konduğu 
yerde, damar cidar ının yırt ılmas ı  ile 2-7 günde iç kanamadan, ikisi 
thrombose, üç köpekte teknik hatadan ölmü ş , bir köpekte heterogref 
7 günde red edilmi ş tir. Geriye kalan 5 köpekte izlem süresi go gün 
kadar olmu ş , bu süre sonunda aç ı lıp kontrol edilen heterogreflerin 
lumen'lerinden kan ak ımını n bulunduğu fakat tam volüm içinde ol-
madığı  ve iç çeperlerinin k ısmı , silindirik bir thromboze ile çevrelen-
diğ i görülmü ş , yedi köpekte ise 2-1 o ayl ık izleme süresi sonunda aç ı -
lıp yap ı lan kontrollerde greflerin normal olarak funksiyonlar ım 
yaptıkları  saptanm ış tır. İ ki merkepte yap ı lan kontrolde transplan-
tasyonun normal i ş lediğ i saptanmış tır. 

Koyunlardan al ı nan arter , grefleri ile, uygulanan dört heterogref 
denemesinde köpeklerde ikisinde diki ş lerin yırtı lmas ı  sonu iç kanama-
dan, diğ er ikisinde ise 6o gün izleme süresi içinde thrombose ile ba-
ş ar ı s ı z sonuçlar al ınmış tı r. 

Akordeon tarz ında teflon gref konan g vak'adan, birisi iç kana-
madan, ikisi teknik hatadan ölmü ş , birinde füstülle şme ve trombose 
ş ekillenmi ş tir. diğer dört köpekte ve bir mektepte 2-1 ı  aylık izleme 
süreleri sonunda yap ı lan kontrollerde, konan teflon greflerin normal 
olarak funksiyon yapt ıkları  gözlenmiş tir. 

Konan greflerin, uzunluk ve çaplar ını n uygulanacaklar ı  arter 
ve vena çap ına nazaran belli bir oranda uzun ve geni ş  olması , ope-
rasyonun tekniğ i uygun, tam steril ş artlar alt ında ve kı sa sürede (20- 
25 dakika) yap ı lması  diki ş lerin konan grefle esas damar ı n intimala-
rını  tam kar şı  karşı ya getirecek ş ekilde düzenli konmas ı , heparin'in 
lokal ve sistemik olarak uygulanmas ının, bu operasyonlarda göze-
tilecek önemli faktörler oldu ğu, bu ş artlara uyulduğu takdirde, de-
nemelerimize göre: hayvanlarda iç çap ı  2mm.'nin üstünde bulunan 
damarlara özellikle TEFLON'dan yap ı lan greflerin rahatça uygu-
lanabileceğ i kams ı na var ı lmış tır. 

Konan greflerin histopatolojik muayeneleri tamamlanmamakla 
beraber, A. Ü. Vet. Fak. Umumi ve Tecrubi Patoloji Kürsüsünce 
yapı lan iki vak'an ı n muayenesinde: 

A. abdominalis'e konan ve üç ay izlendikten sonra ç ıkarı lan 
Homogref'te: Bir taraf çeperinde yer yer ya ğ  dejeneresans ı , nekroz 
ve yer yer de yayg ın kanama sahalar ı  ile dolgun kapillar damarlar ı  
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Damar transplantation'larm ın genel tablosu 

Hyv. nevi Hyv say ıs ı  Transplantasyonun nevi Transplantasyon adedi Op. yeri 

Sonuç 

Başarı lı  Ba ş arıs ı z 

KÖPEK 3 Auto-transplantation 6 a. femoralis 3 3 

KÖPEK 25 Homo-transplantation 25 

a. carotis communs 
a. femoralis 
a. abdomunalis 7 20 

MERKEP 2 ,, 	 , 3 2 a. abdominalis 

KÖPEK 4 Hetero-transplantation 4 a. car. commu is 
a. abdominalis — 4 

KÖPEK 8 Suni teflon damar 
, , 	 33 	 >, 

8 a. abdominalis 
v. jugularis 5 4 

MERKEP 1 „ 	 „ 	 5 f 1 a. car. communis 



Damar Transplantat ıon'ları 	 141 

ihtiva eden, endothel hücreleri harab olmu ş , büyük bir kan damar ı  
görülmekte olup, bunun hemen yan ında küçük bir yang ısel granu-
lasyon dokusu ile bağ lı  bulunan, çeperi geni ş  sahalar halinde hyali-
nizasyon'a uğ ramış  kanamal ı  bir diğer damar çeperi (Transplant) 
tesbit edilmektedir. Transplant ın endothel hücreleri yer yer tama-
miyle ortadan kalkm ış , yer yerde proliferasyona u ğ ramış tır. Arada 
iplik kesitleri görülmektedir (6 / i / ı  97 — 2-23 /70). 

A. carotis communis'e konan teflon damar gref'inin histopato-
lojik mrı ayenesinde: Bir tarafta yer yer ya ğ  dokusuna değ işmiş , yer 
yerde hyalinizasyona u ğ ram ış , perikapillar lenfositlerden kurulu 
hücre infiltrasyonu arzeden geni ş çe bir damar çeperi görülmekte olup, 
bunun yan ı sı ra geni ş  bir saha halinde ve plastik elemanlar olmas ı  
kuvvetle muhtemel homojen parçac ıklar ın etrafında yerle şme gös-
teren bir yabanc ı  cisim granülasyon dokusu tesbit edilmektedir. Bu 
granülasyon dokusunda pek çok say ıdaki yabanc ı  cisim dev hücre-
leriyle; yabanc ı  cisim parçac ıkları nı  fagosite etmeye çal ış makta ve 
arada lenfosit ve plazmositlerden ibaret yuvarlak hücre infiltrasyonu 
müş ahede edilmektedir (29 / ı  2 / 1970 — 1 I9— ı g /70). 
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Resim 1. Bir damar grefinin uç uca transplantasyonu'nu gösteren ş ema 1— Damar ucundaki 

adventisiyan ın ayrı lmas ı . 2— Anastomose uçlar ı  damar çeperini üç e ş it mesafede bölen, dikiş e 

yard ımc ı  üç ilmiğ in geçirilmesi. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yard ımc ı  dikişler aras ının kapat ılmaya 

ba ş lanmas ı , ve dikiş lerin tamamlanmas ı . (Diagram, which shows an end-to-end trans- 

plantation). 
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Resim 2. Sentetik liflerden yap ılmış  düz teflon grefler (Akordion biçiminde). (The straight 
teflon grafts which are made artificial fibres). 

Resim 2a. Sentetik liflerden yap ılmış  çatallı  grefler. (The bifurcated grafts, which are made 

artificial fibres). 

Resim 3. Olumlu sonuç veren sentetik (Teflon) bir damar grefi'nin 10 ay sonra aç ılan iç 

yüzünde, özellikle dikiş  hatlarından birbirine do ğ ru ilerleyen intima benzeri dokunun gö- 

rünümü. The inner surface of a teflon graft. (giyen good result after 10 months. A new tissue, 

which resemble intima is being seen in the suture lines). 
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Resim 4. Köpekte, gref konmak üzere a. carotis communis'in izole edilmi ş  hali. (The isola- 
tion of the a. carotis communis in a dog). 

Resim 4a. Resim 4 deki a. carotis communis'e 4 cm.lik homo-gref konduktan sonraki gö- 
rünüm. (The post-operative appearance of the a. carotis communis, which is seen in fig 4). 
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Resim 5. A. abdominalis'ine gref konan bir köpekte, operasyondan sonra görülen, bilateral 

peroneal paralysie hali (Bu görünüm bir hafta sonra kaybolmu ş tur). (A post-operative bila- 

teral peroneal paralysis is being seen in a dog that has a graft in the a. abdominalis. The 

paralysis recovered after one week). 

Resim 6. Resim 5 teki köpeğe eş  olarak homograf konan köpekte, operasyondan sonra ş e- 

killenen Paraplegie. (The paraplegia that is formed in the dog after operation is being seen. 

This dog was operated together with fig. 5). 
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Resim 7. A. abdominalis'e konan, heterogref olay ında, 30 gün sonra aç ı l ıp yapılan kontrol- 
de, görülen çeper kal ı nlaşması  ve aneurisma benzeri geni ş leme (Enlargement that resemb- 
le aneurysma and thickening of wall is being seen in the heterograft after 30 days). 

Resim 8. A. abdominalis'ine teflon gref konan bir köpe ğ in üç ay sonraki normal görünümü. 

(Normal appearance of a dog having teflon graft in the a. abdominalis after 3 months). 
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Resim 9. Merkepte a. carotis communis'e 7 cm.lik Teflon grefin uygulanmas ından sonraki 

görünüm. (The teflon graft which is applied in the a. abdominalis is being seen after transp- 

lantation). 


