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AMAÇ 
Bu çalışmanın amacı, topikal olarak uygulanan minoksidilin farmakolojik geciktirme fenomenindeki 
etkinliğini belirlemek ve minoksidil ön uygulaması yapılan fleplerle, cerrahi geciktirme yapılan 
flepler arasındaki kıyaslanabilir makroskopik ve mikroskopik değişiklikleri saptamaktı. 
 
GEREÇ-YÖNTEM 
Çalışmada bir McFarlane flep modifikasyonu kullanıldı. Grup 1 ratlar kontrol grubu olarak belirlendi 
ve kaudal bazlı dorsal deri flebi kaldırılıp sonrasında tekrar yerine sütüre edildi. İkinci grupta, flep 
alanı çizildikten sonra 7 gün süresince bu bölgeye minoksidil solusyon yayıldı. 7. gün benzer şekilde 
kaudal bazlı flep kaldırıldı ve yerine tekrar iade edildi. Grup 3 ratlarda sadece cerrahi geciktirme 
yapıldı. Flep kaldırılması sonrası 7. günde flep nekroz alanları hesaplanıp, histolojik inceleme 
yapıldı. 
 
BULGULAR 
En düşük flep yaşayan alanı grup 1 ratlarda görüldü. Bulgular istatistiksel olarak grup 2 ve 3 den 
farklıydı. Ortalama flep yaşama alanı, minoksidil ön uygulaması alan ratlarda kontrol grubundan 
belirgin olarak farklıydı. Histolojik değerlendirme sonrasında grup 2 fleplerde orta dereceli 
angiogenez saptandı. Ayrıca cerrahi geciktirmenin, minoksidil uygulanmış ratlarla kıyaslandığında 
flep nekrozunu belirgin olarak azalttığı bulundu. 
 
 
 



SONUÇ 
Bu çalışmanın sonucuna göre, minoksidilin rat deri fleplerinde anjiogenesin uyarılmasında etkili bir 
vazoaktif ajan olduğu, ayrıca flep yaşamasını artırma ve farmakolojik geciktirme yapabilme 
kapasitesi olduğu düşünülmüştür. 
 
Resim 2 

 
Grup 2 ratlarda deneyin aşamaları. a. Flep planlanan alan rat sırtına çizildi. b. Minoksidil 7 gün ön uygulamadan 
sonra, kaudal bazlı bir deri flebi kaldırıldı, ve sonra tekrar önceki yerine sütüre edilidi. c. Cerrahiden 7 gün sonra 
flebin görünümü. 
 
 
Resim 3 

 
Cerrahi geciktirmenin deneysel planlaması. a. İki pediküllü sırt deri flebinin kaldırılması. b. Başlangıç 
pozisyonuna flebin tekrar iade edilmesi. c. Ameliyat sonrası 7. ünde kraniyal pedikül kesildi, flep tekrar kaldırıldı 
ve yerine sütüre edildi. d. 7. günde flep canlılığının görünümü. 
 
 
Resim 4 

 
Ortalama flep yaşayan alanlarının gruplar arasında kıyaslaması (+/-SD). Flep yaşayan alanlarının grup 2 ve 3 
de grup 1’e kıyasla belirgin olarak daha fazla olduğu dikkat çekmektedir (p < 0,05), ve istatitiksel olarak 
minoksidil ön uygulaması yapılan grup ile diğerleri arasında belirgin farklılık gözlendi (p < 0,05). 



 
 
Resim 5 

 
Flebin vasküler yapılarındaki histolojik değişiklikler. Id. Grup 1 rat fleplerinin distal uçlarında görülen 
damarlanmanın görüntüsü. Bu 0 olarak numaralandırıldı ve damarlanma artışı olmadığını ifade ediyor (HE, x 
200). Ip. Grup 1 rat fleplerinin proksimal uçlarındaki minimal anjiyojenez, 1 olarak numaralandırıldı (HE, x 
200). IId, IIp. Grup 2 rat fleplerinin proksimal ve distal uçlarında görülen orta dereceli damarlanma, 1 olarak 
numaralandırıldı (HE, x 200). IIId, IIIp. Grup 3 fleplerin her iki ucunda yoğun damarlanma görüldü ve 3 olarak 
numaralandırıldı (HE; x 200). d fleplerin distal bölgesini ve p proksimal ucunu temsil etmektedir. I, II ve III 
deney gruplarını göstermektedir. 
 
 
Resim 6 

 
Yeni oluşmuş kapillerlerin immunohistokimyasal olarak vasküler endotelyal büyüme faktörü ile boyanması 
sonrasında histolojik görünümü (VEGF, x 200). Yeni oluşmuş kapillerlerin yoğunluğu ile uyumlu olarak VEGF 
görülmektedir, bu nedenle görüntü grup 1 den 3’e doğru belirgin olarak artmakta ve fleplerin proksimalinden 
distaline doğru azalmaktadır. Yeni oluşmuş kapillerlerin sayısı istatistiksel olarak gruplar arasında belirgin 
farklılık göstermektedir. Id grup 1 fleplerin distal uçlarını ve Ip proksimal uçlarını temsil etmektedir. IId grup 2 
fleplerin distal uçlarını ve IIp proksimal uçlarını göstermektedir. IIId grup 3 fleplerin distal uçlarını ve IIIp 
proksimal uçlarını göstermektedir. 
 
 
 



Resim1 

 
Kontrol grubunda deneyin planlanması. a. Rat sırt flebinin 9x3 cm boyutlarında çizimi, b. Flebin panniculus 
karnozuz ile birlikte kaldırılması, c. Flep başlangıçtaki yerine sütüre edilmiş, d. 7. günde flep yaşaması 
görülüyor. 
 
 
Tablo 1 

Rat No. 
Grup I 
flep yaşama % 

Grup II 
flep yaşama % 

Grup III 
flep yaşama % 

1 57 71 72 

2 58 68 78 

3 63 69 80 

4 62 75 81 

5 61 69 73 

6 59 66 70 

7 54 71 74 

8 65 73 76 

Ort+SD 59,8 ± 3,56 70,2 ± 2,8 75,5 ± 3,9 

Gruplarda flep yaşayan alanları. Grup II ve III arasında belirgin fark vardır(P < 0.05). Grup I ve III arasında 
belirgin fark vardır(P < 0.05). Grup I ve II arasında belirgin fark vardır(P < 0.05). 
 
Tablo 2 

Flepte yeni damarlanma bölgesi 
Grup I 
(derece) 

Grup II 
(derece) 

Grup III 
(derece) 

Proksimal uç 1 2 3 

Distal uç 0 2 3 

Deney gruplarında anjiojenez derecelendirmesi. Derecelendirmede, 0: yeni damarlanma yok, 1: minimal yeni 
damarlanma, 2: orta dereceli damarlanma ve 3: yoğun yeni damarlanma olarak belirlendi. 
 
Tablo 3 

Rat no. Grup 1 Grup 2 Grup 3 

1 17 35 49 

2 18 40 58 

3 22 41 60 

4 22 37 59 

5 9 22 45 

6 9 28 49 

7 10 27 42 

8 12 27 43 

Ort+SD 14,8±5,6 32,1±7,0 50,6±16,2 

Yeni oluşmuş kapillerlerin ‘10 high power field’ incelemede ortalama sayıları. Gruplar arasında istatistiksel 
olarak belirgin fark vardır (P < 0.05). 
 


