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GİRİŞ
Uç bölge nekrozu, random patern flap planlamasında iyi bilinen bir komplikasyon olmasına rağmen,
bu flepler günlük plastik cerrahi pratiğinde rekonstrüktif amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır. Yeterli
kan akımı deri fleplerinin yaşamasında çok önemli bir role sahiptir, bu nedenle flep damarlanmasına
herhangi bir hasar veya riskli flep planlaması flepte uç nekrozu ile sonuçlanabilir. Çalışmacılar, deri
flebinin yaşamasını özellikle riskli flep planlamasında, yüksek riskli hastalarda ve uzatılmış asiyal
paternli fleplerde uç nekrozunu önlemek için destekleme yaklaşımlarına odaklanmıştır. Deri flebinin
yaşayabilirliği, kullanılan çeşitli farmakolojik ve cerrahi geciktirme işlemleri ile artırılabilmektedir.
Bunların deri flebindeki iskemiyi önlemedeki etkinliği, bazı klinik ve deneysel çalışmalarla
gösterilmiştir (1-5).
Cerrahi geciktirme, flep yaşayabilirliğini artırmada en iyi yöntem olarak bilinmektedir ve klinikte
daha iyi flep yaşaması sağlamak için sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte cerrahi geciktirme
kanama, infeksiyon, ağrı, şişlik ve skar oluşumu gibi belli dezavantajlara sahiptir. Ayrıca iki cerrahi
işlem ve uzun süreli yara bakımı gerektirir. Birçok farmakolojik ajan, sempatolitikler,
vazodilatatörler, kalsiyum kanal blokürleri, hemoreolojik ajanlar, prostaglandinler, antikoagulanlar,
adenozin, monofosforil lipit A, büyüme hormonu ve glukokortikoidler deneysel olarak flep
yaşamasına faydalı etkilerini açığa çıkarmak için araştırılmıştır (2, 3). Buna rağmen, şimdiye kadar
hiçbir farmakolojik ajan günlük klinik pratikte kullanım için, flep yaşamasını artıran etkili ve güvenli
bir ajan olarak yaygın olarak kabul görmemiştir. Bunda, ajanların sistemik uygulama gerektirmesi
ve sonucunda muhtemel sistemik yan etkilerinin artmış risk oluşturması etkilidir.
Bu çalışmada yazarlar, iyi bilinen bir vazoaktif bir ajanı, minoksidili topikal uygulama yoluyla rat sırt
derisinde cerrahi dışı geciktirme yapmadaki etkinliğini göstermek için araştırmışlardır. Böylece
sistemik uygulama ihtiyacının ve yan etkilerin elimine edilmesi hedeflenmiştir. Minoksidil ile ön
uygulama yapılan rat deri fleplerinin yaşaması, cerrahi geciktirme sonrası kaldırılan fleplerin
yaşaması ile kıyaslanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada, 110-120 günlük, 280 ile 300g arasında toplam 24 Wistar rat kullanıldı. Hayvanlar
rastgele olarak 3 gruba ayrıldı (n=8). Ratlar ayrı kafeslere yerleştirildi ve standart rat yemi ve su
ile beslendi. Deney sonuna kadar yiyecek ve suya sınırsız erişim sağlandı. Hayvanlar ısı kontrollü,
12 saat ışık, 12 saat karanlık siklusu sağlanan odada kaldılar. Bu deney Hayvan Deneyleri Etik
Kurulundan alınan izin sonrası gerçekleştirildi.
Ratlar kas içi 10 mg/kg ketamin ve derialtı 3mg/kg ksilazin hidroklorid enjeksiyonu ile anestetize
edildikten sonra, sırt derileri elektrikli traş makinası ile traş edililip, povidon iyod ile dezefekte
edildi. Cerrahi işlemler sırasında steril bir ortam sağlanıp, asepsiye maksimum dikkat edilidi. Deney
sırasında ihtiyaç olduğunda anestetik destek dozu ilave olarak yapıldı. Deneyde, Khouri ve
arkadaşları tarafından tanımlanmış bir modifiye McFarlane flap modeli kullanıldı (6, 7). Grup 1
ratlar, kontrol grubu olarak seçildi ve bunlarda kaudal bazlı deri ve pannikülüs karnozuzu içeren
9x3 cm boyutlu sırt deri flebi kaldırıldı. Fleplerin kaldırılması sonrasında, başlanıçtaki pozisyonlarına
tekrar sütüre edildi (Resim 1). İkinci grupta, 9x3 cm boyutlu, skapula uçlarından kalça eklemlerine
uzanan bir alan rat sırtı ortasına simetrik olarak işaretlendi. Sonra günde iki kez 20 mg %5
minoxidil solusyon ticari uygulama aracıyla 7 gün boyunca farmakolojik geciktirme oluşturmak
amacıyla bölgeye eşit olarak uygulandı. Yedinci gün, bir kaudal bazlı rat sırt deri flebi kaldırıldı ve
sonra önceki pozisyonuna poliprolen sütürlerle tesbit edildi. Ameliyat sonrası 7. günde flepler
nekroz açısından değerlendirildi (Resim 2). Grup 3 ratlar cerrahi geciktirme işlemine tabi tutuldu.
Çizilen flebin boyunca heriki yanına kesiler yapıldı ve pannikülüs karnozuzu içerecek şekilde flep
zeminden kaldırıldı. Böylece 9x3 cm boyutlu bipediküllü bir flep oluşturulmuş oldu. Flebin tümüyle
kaldırılması sonrasında önceki pozisyona tekrar getirilip sütüre edildi. Ameliyat sonrası 7. gün
kraniyal pedikül kesildi, flep tekrar kaldırıldı ve sonra önceki pozisyonuna yeniden iade edilidi. Bu
işlemden 7 gün sonra yani ilk ameliyattan 14 gün sonra flep canlılığı değerlendirildi (Resim 3).
Grup 1’de 7. gün, grup 2’ de 7. gün ve grup 3’de ilk operasyondan 14 gün sonra ratlar, flep
yaşamasını değerlendirmek için tekrar anestetize edildi. Tüm flep alanı ve nekrotik bölgeler bir
şeffaf asetat plağa çizildi. Bu elektronik olarak tarandıktan sonra, ortalama flep yaşama alanı herbir
rat için hesaplandı (Tablo 1). Histolojik inceleme için 0,5x0,5 cm boyutlu iki adet tam kalınlıkta deri
biopsisi, fleplerin orta hattından proksimalden 1 cm uzaktan ve distal nekrozdan 1 cm uzaktan
alındı. Hayvanlar 150 mg/kg sodyum tiopental kullanılarak periton içi enjeksiyonla sakrifiye edildi.
Flep yaşayan alanlarının istatistiksel değerlendirmesi için P < 0.05 istatistiksel fark göstergesi
olarak kabul edildi. Bilgiler ortalama ± standart deviasyon olarak(SD) vurgulandı. SPSS for

Windows 16.0 software package verilerin istatistiksel analizi için kullanıldı. Anova (Post Hoc-Tukey)
testi gruplar arası farkın tesbiti için tercih edildi. Biopsi örnekleri %10 formaldehid solusyununda 24
saat tesbit edildi, parafine gömüldü ve kesitler alındı. Sonrasında hematoksilen eozin (HE) ile
boyandı. Deri altı vasküler yapı ve yeni damar oluşumu (anjiogenez) minoksidilin etkisini saptamak
için ışık mikroskopu altında değerlendirildi. Histolojik kesitler kör yöntemle bir patolojist tarafından
değerlendirildi. Yeni gelişen kapillerler yarıkantitatif olarak değerlendirildi, bundan dolayı yeni
damar oluşumunun yoğunluğu, 200x büyütme kullanılarak en belirgin olduğu alanda
numaralandırıldı. Numaralandırmada, 0 hiç yeni damar oluşumu yokluğu, 1 minimal yeni damar
oluşumunu, 2 orta dereceli yeni damar oluşumunu ve 3 yoğun yeni damar oluşumunu gösterdi
(Tablo 2). Yeni damar oluşumu numaralandırması her deney grubunda ve tüm kesitlere yapıldı.
İmmunohistokimyasal boyama, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) için yeni gelişen
kapillerleri degerlendirmek amacıyla ayrıca yapıldı. VEGF etkisi fleplerin proksimal ve distalinde 10
high power field (HPF)de yeni gelişen kapillerlerin sayılması ile tesbit edildi. Her kesitte ortalama
kapiller sayısı bulundu. İmmunohistokimyasal boyamanın istatistiksel analizinde, yeni gelişen
kapillerlerin ortalama sayısı gruplar arasında Kruskal Wallis Testi ile kıyaslanırken, her bir gruptaki
flep proksimal ve distal uç değerleri Mann Whitney U Testi ile kıyaslandı.
BULGULAR
Tüm hayvanlar deney süresince yaşadı ve deneyde enfeksiyon yada hematom oluşumu ile
karşılaşılmadı. Her grup için ortalama flep yaşama yüzde oranı hesaplandı (Tablo I). Grup 1’de
(kontrol grubu) ortalama flep yaşaması %59,8 + %3,56 idi. Grup’2 de flep yaşama oranı %70,2 ±
%2,8 iken, grup 3’de %75,5 ± %3,9 olarak bulundu. En düşük flep yaşama oranı grup 1’ de
bulunduki; bu sonuç grup 2 ve 3’ den istatistiksel olarak anlamlı fark göstermekteydi (Resim 4).
Grup 1 ve 2 ile kıyaslandığında grup 3 belirgin olarak artmış flep canlılığına sahipti ve bu
iststistiksel olarak diğer gruplardan anlamlı olarak fark göstermekteydi (p < 0,05). Ortalama flep
yaşama alanı minoksidil uygulanan grupta, kontrol grubundan anlamlı olarak daha genişti ve bu
minoksidilin farmakolojik geciktirmedeki etkinliğini açıkça gösteriyordu. Ayrıca ciddi miktarda
nekroz azalması sağlanmıştır (Tablo 1). Histolojik değerlendirme sonrasında, kontrol grubunda
fleplerin proksimal ucunda minimal anjiogenez bulundu ve miktarı 1 olarak numaralandırıldı.
Fleplerin distal ucunda ise yeni damar oluşumuna rastlanmadı ve 0 olarak numaralandırıldı. Orta
dereceli anjiogenez grup 2 ratların fleplerinin proksimal ve distal uçlarının her ikisinde de saptandı
ve yoğunluğu 2 olarak numaralandırıldı. Yoğun anjiogenez grup 3 ratların fleplerinin proksimal ve
distal uçlarının her ikisinde de saptandı ve miktarı 3 olarak numaralandırıldı (Resim 5). Her bir
deney grubundan elde edilen tüm histolojik kesitlerin mikroskopik incelenmesinde bazı farklılıklar
gözlenmesine rağmen, bir gruptaki tüm hayvanların flepleri proksimal ve distal alanlarda aynı
anjiogenez numarasına sahipti. Ayrıca minoksidil uygulanan fleplerde kontrol grubuna kıyasla
artmış kıllanma gözlendi.
İmmunohistokimyasal boyamanın istatistiksel analizinde, yeni oluşan kapillerlerin ortalama sayısı
gruplar arasında belirgin olarak farklı bulundu (p<0.01). Kapiller sayısı grup 3’de en fazla olarak
bulunurken, grup 2’de grup 1’den belirgin olarak farklı olduğu görüldü. Bu sonuç rutin hemetoksilen
eozin boyası ile elde edilen yarıkantitatif bulguyu destekledi (Tablo 3). Proksimal ve distal uç
kapiller sayısı grupların kendi içinde istatistiksel olarak kıyaslandığında, proksimal bölgenin distal
uçtan belirgin olarak daha fazla sayıda kapillere sahip olduğu saptandı (p<0.05) (Resim 6).
Tartışma
Rekonstrüktif cerrahide random paternli flep kaldırılması sonrasında flep nekrozu sıklıkla görülmez,
fakat defekt alanı ile ilgili ciddi morbidite ile sonuçlanır. Random paternli flep planlamasında tahmin
edilemez flep kaybının üstesinden gelmek için, hem cerrahi hemde farmakolojik metodları içeren
değişik önlemler önerilmiştir. Bununla birlikte, cerrahi geciktirme dışında bu metodların hiçbiri, flep
yaşamasını düzeltmede ve herhangi bir çekince olmaksızın klinik kullanıma uygunlukta etkili
bulunmamıştır. Bu çalışmada, biz bir topikal ajanı, iyi bilinen bir vazoaktif ajanı, minoksidili flep
geciktirmesine olan etkisini ve cerrahi geciktirme işlemi ile etkinliğini kıyaslamak amacıyla
kullanmaya çalıştık. Farmakolojik geciktirme için minoksidilin topikal olarak uygulanması, sistemik
etkilerinin ve hastane yatışı ve ilave cerrahi işlemler gibi zaman alıcı işlemlerin ekarte edilmesi
avantajlarına sahiptir. Ayrıca bu uygulama şekli kolay kullanım ve düşük maliyet sunar.
Bu çalışmada, minoksidil ön uygulaması kontrol grubu sonuçları ile kıyaslandığında rat sırt
fleplerinin yaşamasını artırdı. Buna göre minoksidil, cerrahi dışı geciktirme yapmada faydalı bir ajan
olarak görülmektedir, ancak bu uygulama zaman aralığı, doz ve konsantrasyonda flep yaşamasını
düzeltmede cerrahi geciktirme kadar etkili değildir. Flep yaşamasındaki artış en belirgin olarak
cerrahi geciktirme yapılan fleplerde görüldü. Minoksidil solüsyonu flep yüzeyine sıkıldıktan sonra,
solüsyonun flep üzerinde homojen olarak dağılması nazik parmak ucu masajı ile sağlandı.
Minoksidilin deri ve kıl follikülleri ile taşındığına emin olundu. Deri ve kıl follikülleri aracılığı ile
emilen minoksidil, muhtemelen fleplerde yeni damar oluşumunu uyarıcı olarak rol oynadı, fakat
deney sırasında herhangi bir sistemik reaksiyon görülmedi. Buna göre etkinliğinin lokal etkisinden
kaynaklandığı ve sistemik olmadığı düşünüldü. Minoksidilin anjiogenetik etkisi muhtemel direkt

proanjiojenik etkisine veya anjiojenik faktörleri uyarmasına bağlı olabilir. Bununla birlikte, bu
deneyin planlaması ve sonuçları ile minoksidilin anjiogeneze yolaçan mekanizmasını tam olarak
açığa çıkarmak zordur. Anjiojenetik faktörlerin salınımının uyarılması flep anjiogenezine minoksidilin
temel etkisi olarak düşünülebilir, çünkü onun damar düz kasları üzerine olan ve damar
genişlemesine neden olan direkt etkisi iyi bilinmektedir. Minoksidil bir vazoaktif ajan olarak bilinir
ve sistemik olarak verildiğinde dokulara olan kan akımını artırır ve bundan dolayı anti-hipertansif
olarak kullanılır (8-10). Etki mekanizmasının, aktif metaboliti olan minoksidil sülfatın uyardığı
damar düz kasının gevşemesi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca potasyum kanal geçirgenliğini artıran
potasyum kanal agonisti olarak davranarak damar düz kasını gevşettiği de bilinmektedir (11). Kıl
köklerine saç büyümesini uyaran özel bir etkiye sahip olduğundan, erkek tipi saç dökülmesi
tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır (8). Kıl büyümesine neden olan mekanizması tam olarak
bilinmemesine karşın, insan saçlı derisinde kan akımını artırdığı gösterilmiştir (12). İyi bilinen bir
vazoaktif ajan olmasına, ve anjiojenik ve vazoaktif özellikleri literatürde daha önce bildirilmesine
karşın, cerrahi dışı geciktirme işlemi üzerine olan etkinliğini belirlemek için herhangi bir çalışma
yapılmamıştır (8-16). Pavlovitch topikal minoksidil uygulamasından 2-3 ay sonra oluşan
anjiojenetik lezyonları olan 2 hasta bildirmiştir. Bu uzun kullanımda anjiojeneze yol açtığını
düşündürmektedir (13). Bir çalışmada minoksidilin parmak kan akımına olan akut etkisi Raynaud
fenomenli hastalarda değerlendirilmiştir. %5 topikal minoksidil iki kez parmaklara uygulanmış ve
parmak ısısı, sistolik kan basıncı ve lazer dopler kan akımı verileri elde eilmiştir. Sonuçlar
minoksidilin parmak kan akımının düzelmesine etkisi olmadığını göstermiştir (14).
Smith 3 topikal vazoaktif ajanın rat random deri flep yaşamasını düzeltmek için araştırdı (15). Rat
sırt flebine prostaglandin E2, minoksidil veya nitrogliserin uygulaması sonrasında, flep canlılığı
Sprague-Dawley rat türünde belirlendi. Minoksidil ve nitrogliserin gruplarında ortalama flep canlılığı
kontrol grubundan farklı değildi. Bu deneyde %2 minoksidil 72 saat boyunca kaldırılan fleplere
uygulanmıştı. Bizim çalışmamızda minoksidil ön uygulaması, planlanan alanda %5 konsantrasyonda
flepler kaldırılmadan 7 gün süreyle farmakolojik geciktirme yapmak için kullanıldı.
Bir başka çalışmada, bir rat ventral deri flebi kaldırılarak iskemik flep nekrozunun önlenmesinde
minoksidil etkisi değerlendirildi. Deneyde 50 mg/kg/gün minoksidil sülfat günde bir kez orogastrik
tüp ile verildi. İşleme flep kaldırılmasından 24 saat önce başlandı ve postoperatif 7 gün devam
edildi. Laser fluksometri flebin bazı bölgelerinde kan akımı artışı gösterse de, nekroz alanı genişliği
kontrol grubundan farklı değildi (16). Bizim çalışmamızda, minoksidil sistemik olarak değil sadece
topikal olarak kullanıldı ve ön uygulama fleplerde cerrahi dışı geciktirme yapmak için seçildi, bu
nedenle çalışma planlamamız bahsi geçen çalışmadan oldukça farklıdır.
Minoksidil ön uygulaması yapılan fleplerin histolojik değerlendirmesi, minoksidilin fleplerde
anjiogenezi uyarma kapasitesine sahip olduğunu ve bunun flep yaşamasını belirgin şekilde
artırdığını gösterdi. Bununla birlikte bu fleplerde görülen anjiojenez, cerrahi geciktirme yapılan
fleplerden azdı. İlkinde anjiojenez numarası 2 iken, sonuncuda 3 idi. Bu sonuçlar
immunohistokimya çalışması bulguları ile desteklendi. Minoksidilin bu çalışmada kullanılan şekli ile
anjiojenez ve flep yaşamasını uyardığı immunohistokimya çalışması ile gösterildi. Ancak cerrahi
geciktirme ile eşit etkiye sahip değildi. Minoksidil ön uygulaması yapılan gruptaki flep canlılığı
kontrol grubundan belirgin olarak farklıydı, fakat cerrahi geciktirme grubundan daha kötüydü. Klinik
şartlarda minoksidilin etkinliğini değişik doz ve uygulama zamanında kullanarak ispat etmek için
ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, minoksidilin rat deri fleplerinde anjiojenezi uyarmakta
etkili bir vazoaktif ajan oluğu ve farmakolojik geciktirme yapma ve flep canlılığını artırma kapasitesi
olduğu düşünülebilir.
Çıkar ilişkisi beyanı
Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur. Yazarların hiç birisi finansal çıkar sağlamamıştır.
Adı geçen ürün, malzemeler ve ilaçlarla ilgili ekonomik ilişki, ticari birliktelik veya herhangi bir
başkaca ilişki yoktur. Çalışma herhangi bir ekonomik destek almamıştır.

