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I-1. Tanıtım 
Bu kitapçık özellikle Humeca® V-carrier ve Humeca® mesher ile 
yapılan meshgrefting uygulamaları ile ilgilidir. Bu ürünler deri ya da 
diğer biyolojik dokulara meshing ve perforasyon yapar.  Bulgular ve 
klinik örnekler gösterilmiştir. Bu kitapçıktaki resimler Red Cross 
Hastanesi (Beverwijk, Hollanda) ve Gent Üniversitesi Hastanesi 
(Belçika)’nin izniyle basılmıştır. 

I-2.  Uygulama 

I-2.1   Deri greftleme kullanımı 

Deri greftleme deri defektlerinin rekonstrüksiyonunda çok yaygındır.  
Çünkü yara kenarlardan merkeze doğru re-epitalize (Epitel dokusunun 
bir yeri örtmesi, rejenerasyonu) olur; greftin çevresi sadece bu 
epitelizasyon sürecine katkı sağlayan bir parçadır. Genişletme teknikleri 
bu süreci hızlandırır. Genişletilmiş greft daha fazla kümülatif kenar 
içerdiğinden epitelyal büyümeler daha iyi ilerler. Ayrıca, greftin 
genişletilmesiyle daha küçük deri parçaları ile daha geniş alanlar 
kaplanabilir. Greft genişletmede çeşitli yollar açıklanmıştır. Greftleri 
didiklemek, yatay transplantasyon, meshing ve mikrogrefting (MEEK) 
gibi. 

I-2.2   Tam ya da parçalı deri greftleri 
Deri greftleri çeşitli kalınlıklarda tüm epidermis ve dermal 
bileşenlerini içerir. Eğer, dermisin tüm kalınlığını içeriyorsa uygun 
terim “tam kalınlıkta deri grefti (FTSG)”’dir.  
 
Eğer tüm dermisi kapsamıyorsa uygun terim “kısmi” veya “parçalı-
kalınlıkta deri grefti (STSG)”’dir. STSG'ler kalınlıklarına göre ince 
(0.1-0.3 mm), orta kalın (0.3-0.4,5 mm) veya kalın (0.4,5-0.8 mm) 
olarak sınıflanır.  

FTSG ve STSG arasındaki seçim; yaranın durumuna, yerine, 
büyüklüğüne ve estetik kaygıya bağlıdır. 
 
Parçalı kalınlıkta deri greftleri canlı kalmak için daha az koşul 
gerektirir ve uygulama alanları tam kalınlıkta deri greftlerine göre 
daha geniştir. Örneğin; geniş yaralara yüzey oluşturur, çukurları 
doldurur, mukozal açıklıklara yüzey oluşturur, flep donör alanlarını 
kapatır ve kas fleplerine yüzey oluşturur.   
 
Tam kalınlıkta deri greftlerinin kullanımı sınırlıdır. Bu tip greft alınan 
donör alanını dikerek kapatmak gerektiğinden greft alımı kısıtlı 
olmaktadır.  
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FTSG’ler kozmetik açıdan iyi eşleşen veya fonksiyonel restorasyonun 
önemli olduğu küçük defektlerin onarımı için idealdir. STSG’lerin 
FTSG’ler ile karşılaştırıldığında bazı ciddi dezavantajları vardır: 

Kontraksiyon (Büzülme) 
Bu avantajlardan biri kontraksiyondur: deri grefti donör alanından 
alındıktan hemen sonra hemen küçülmeye başlar. Bu “birincil 
kontraksiyon”  FTSG’de 40%, orta kalınlıkta STSG’de 20%, ince 
STSG’de ise 10% civarındadır. STSG’nin “birincil kontraksiyonu”, 
FTSG’ye göre daha düşüktür. Çünkü greft için daha az doku 
gerekmiştir. Ancak, alıcı alana transferden sonra deri grefti iyileştikçe 
büzülür; bu bilinen “ikincil kontraksiyon”dur. 

FTSG’ler aynı büyüklükte kalmaya eğilimlidir (birincil kontraksiyondan 
sonra) ve ikincil kontraksiyon göstermezler. Diğer yandan STSG'ler, 
koşullara elverişli ise daralırlar.  
STSG'ler sert yapıların altına sabitlenmedikçe ve hareket etmedikçe 
ikincil kontraksiyon gösterir. Yumuşak doku üzerine transplante 
edildiğinde önemli ölçüde kontraksiyon olacaktır. Büzülmüş yara 
sıklıkla kasılmış ve hareketsizdir; çevre dokuların biçimi bozuktur. Eğer 
bu tip bir eklem yerine denk geliyorsa kontraktür pozisyon 
anormalliğine ve hareket kısıtlamasına yol açabilir. Bu nedenle, bu tip 
alanlar için (el, bilek, dirsek, boyun) FTSG önerilir. 
Resim 1., el yanığı üzerine 1:1,5 oranındaki meshgreft uygulaması,   
hipertrofik skar ve ilk aşama yara kontraktürünü gösterir. Mesh çizgileri 
net görülmektedir. 

 

 

Resim 1 
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Greft büyütme 
Tam kalınlıktaki deri greftleri yara kontraksiyonu sona erdiğinde, 
kendi kendine büyür. Oysa, parçalı kalınlıktaki deri greftleri 
kontrakte (büzülmüş-kasılmış) olmuş bir yapı bırakma eğilimindedir 
ve asgari değerde büyürler.  

Kolay kırılır-Narin olma 
STSG'ler özellikle altında küçük yumuşak doku olan alanlarda 
FTSG’lerden daha kırılgan ve narindir.  

Pigmentasyon ve diğer kozmetik düşünceler 
Parçalı kalınlıktaki deri greftleri anormal pigmente (soluk renk ya da 
beyaz) veya koyu ten rengi olan kişilerde hiperpigmente olma 
eğilimindedir. Đncelik, anormal pigmentasyon ve sık görülen pürüzsüz 
yüzey yokluğu ve tüylenme STSG’leri fonksiyonel ve kozmetik yapar. 
STSG  geniş yüz yanıklarının kaplanmasında kullanıldığında 
görünüşte hoş olmayan maske takmış gibi bir görünüm verebilir.  

1-2.3 Meshgreft veya diğer genişletme yöntemleri? 
Graft Meshing üç boyutlu bir esneklik verir; bu esneklik düzgün 
olmayan ve iç bükey yüzeylere uyuma olanak tanır ve drenaj sağlar. 
Ancak, özellikle büyük genişletmelerde, meshgreftlerin bazı 
dezavantajları vardır: 

- Büyük genişletilmiş meshgreftler kolayca kopmasından dolayı 
idaresi güçtür. Bu greftlere zarar vermeden yarayı kaplamak 
(dermal taraf aşağı bakacak şekilde) genişletme aralığı büyüdükçe 
zorlaşır. 

- Bilindiği gibi; meshgrefte verilen genişletme aralığı, gerçek aralığa 
göre daha küçüktür. Bunun anlamı; yarayı kapatmak için 
hesaplanandan daha fazla greft gerekmesidir. Bu, yoğun 
yanıklarda donör alanının azlığından dolayı yara kapatmada sıklıkla 
uygulanan bir kısıtlama faktörüdür. 

- Meshgreftler uygun büyüklükte ve biçimde donör alanı gerektirir. 
Total vücut yanıklarında bu tip donör alanları nadir olabilir. 

- Büyük genişletmelerde (gerçek oran 1:4 ve üzeri; verilen oran 1:6 
ve üzeri) epitalizasyon gecikir. Bu gecikme, birbirine uzak olan  
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epitelyumun (yüzeyel hücre tabakası) bu uzaklığı kapatmak ve 
greft üzerindeki boşlukları birleştirmek için köprü oluşturması ve 
bunun için de daha fazla büyümek zorunda kalmasından 
kaynaklanır.  

- Bölgesel enfeksiyonlar yaranın diğer bölümlerine doğru yayılabilir, 
çünkü meshgreftin içindeki greft parçaları karşılıklı olarak birleşir. 
Bu, özellikle kötü yara koşullarında bir uçtan bir uca greft alımını 
kısıtlar.  

- Büyük genişletmede, mesh yapısının kıvrılması greftin yara 
üzerine doğru yerleştirilememesine (dermal taraf aşağı bakacak 
şekilde) neden olur. Bu da greft alımını elverişsiz yapar. 

 1-2.4     MEEK tekniği 
Büyükçe genişletilmiş Meshgreft dezavantajlarının üstesinden 
gelmek için Humeca, MEEK Mikro-greft tekniğini geliştirmiştir.  

MEEK tekniğinde verilen genişletme oranı ile gerçek genişletme 
oranı birbirin eşittir ve greftler 1:9 oranına kadar genişletilebilir. 
MEEK tekniğindeki en küçük genişletme oranı 1:3 (meshgreftte 
verilen 1:3 genişletme oranından yüksektir)’tür. Kozmetik sonuçlar 
daha iyi olduğunu raporlar ve epitelizasyon mesgreft ile 
karşılaştırıldığında daha hızlıdır.  

Tüm greft adacıkları normal yara üzerine dermal taraf alta bakacak 
şekilde yerleştirilir ve greftin kullanımı genişletme oranına 
bakılmaksızın çok kolaydır.  

Çünkü MEEK tekniği büyük genişletmelerde üstündür, maksimum 
genişletme oranı Humeca® V-carrier’lar için 1:3’tür. MEEK tekniğini 
büyük genişletmelerde daha iyi sonuç ve hızlı iyileşme için öneriyoruz.
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I-3.   Humeca  V-carrier 1:1 uygulaması 
V-carrier 1:1, genişletme isteği olmadan sadece perforasyon için 
kullanılır.   

I-3.1   Neden perforasyon? 
Perforasyon deri greft tabakaları (parçalı-kalınlık ya da tam kalınlık) 
kullanılırken sıkça uygulanır. Şu nedenlerden dolayı greft tabakaları 
perfore edilir:  

- Haematoma veya seroma nedeniyle greftin yara yatağından 
ayrılmasını engellemek için.  
Greft aralıkları yeterli sıvı drenajı sağlar. Tabaka greftler sıklıkla yüz 
ve ellerde kullanılır. Bu iki alandan vasküler yataklar bulunması 
sebebiyle, haematoma oluşma riski daha yüksektir. Greft altındaki 
sıvı birikiminin grefti kaybetmede temel sebep olduğu 
söylenmektedir. Sonuç olarak perforasyon greftin canlı kalmasına 
yardımcı olur. 

- Daha iyi kozmetik sonuçlar elde etmek için.  
Genişletilmiş mesh greftler sıklıkla eleştirilir çünkü mesh çizgileri 
kalıntıları kötü bir görüntü verir. Bu nedenle cerrahlar geniş yanıkları 
olan hastaların tedavisi dışında bu tekniği düşünmekte isteksizdir. 
1:1 mesh (delikler yerine dar kesiler bulunan) kullanarak çizgili 
görüntü engellenmiş ve tabaka grefte yakın sonuçlar alınmış olur. 
Perfore edilmiş greftlerin tabaka greftlerin parlak görüntüsüne karşı 
daha mat göründüğünü ve alın greftlemede daha uygun olduğu da 
rapor edilmiştir. 

-Enfeksiyon oluşumunu azaltmak için. 

1-3.2   Greftlerin perfore edilmesinde farklı yöntemler 
En kolay yöntem operasyon sırasında tabaka greftin neşterle 
delinmesidir. Bu, greftin direkt delinmesiyle ya da çizgili greft carrier 
üzerine koyarak neşterle çizgilere doğru açıda olacak şekilde 
kesilmesiyle elde edilir. Bu yöntemler yoğun çalışma gerektirir fakat 
küçük greftler için yeterlidir. 

Perforasyon yapmanın diğer bir yolu ise 1:1.5 mesh grefti 
genişletmeden kullanmaktır. Teorik olarak, greft genişletilmediğinde 
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greft üzerindeki deliklerden dolayı sadece kesikler kalır. Ancak, bu grefti 
uygulamak çok zordur. Yaraya transfer sırasında internal sürtünmeden 
dolayı kesiler deliğe dönüşür ve bu bir kez oluşursa geri dönüşü yoktur. 
Bu nedenle, bu yöntem önerilmez; sonuçlar tabaka greft ile 
karşılaştırıldığında fark belirgindir. 

Bir başka perforasyon teşebbüsü ise –zaman zaman  “yanlamasına 
meshing” de denir: çizgili meshgreft carrier 1:1.5 parçalara bölünür ve 
parçalar 90° çevrilir, sonra mesher’dan yanlamasına geçirilir. Carrier’ın 
parçalara bölünmesi kesilecek greft uzunluğunu kısıtlayacaktır. 

1-3.3   Humeca  V-carrier’ın avantajları 1:1 
Yukarıda açıklanan her bir yöntem belirli durumlarda faydalı olabilir, 
ancak genel kullanım ve geniş alanların acele kaplanması gerektiği 
durumlarda Humeca® V-carrier 1:1 ile daha düzenli ve hızlı sonuçlar 
elde edilebilir. Bu carrier’daki çizgilerin açısı genişlemeyi engelleyen kısa 
kesikler oluşmasını sağlar, ancak sıvı drenajına izin verir.  

 
Resim 2. Humeca V-carrier 1:1 ile perfore edilmiş greft üzerindeki kesikler 
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I-4.   Humeca® V-carrier’lar ile yapılan bazı örnek uygulamalar 

I-4.1  Genişletme  
Humeca® 1:1.5 ve 1:3 V-carrier’lar ile ilgili olarak; klinik veriler diğer 
geleneksel deri greftleri ile aynı sonuçların elde edildiğini gösterir.  

Aşağıdaki resimlerde 1:3 ve 1:1.5 oranında Humeca® V-carrier’lar 
ile genişletilmiş greftlerden örnekler gösterilmiştir (Red Cross 
Üniversitesi-Beverwijk-Hollanda ve Üniversite Hastanesi-Gent-
Belçika). 

 
Resim 3. 1:1.5 V-carrier üzerinde greft, mesher’dan geçtikten sonra. 
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Resim 4 ve 5.   V carrier 1:1.5 ile mesh yapılmış ve yanığın büyüklüğüne göre 
kesilmiş greft.  
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 I-4.2 Perforasyon 
Resim 1. el yanığına uygulanan 1:1.5 oranında genişletme 
yapılmış meshgreftin mesh çizgilerini iyileştikten sonra açık 
olarak gösteriyordu. 1:1 perforasyon kullanılsaydı estetik 
sonuçlar daha başarılı olabilirdi. 

Resim 6. ve 7. bayan bir hastanın karın bölgesindeki yanık 
üzerine uygulanan perfore edilmiş tabaka grefti gösterir 
(Üniversite Hastanesi-Gent-Belgium). 

  

 

Resim 6.  
bayan hastanın karın yanığı - 
greftleme yapıldıktan  sonra  

Operasyon sırasında çekilen fotoğraf 

Resim  7. 
      2 hafta sonra aynı yanık 

Resim 8. net olarak perfore edilmiş tabaka greftin aralıklarından drenaj 
olduğu görülmektedir. Tabaka greft perfore edilmez ise (Resim 9.) 
seroma ve haematoma greft tutuşunu engelleyebilir. 
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Resim 8. V-carrier 1:1 ile perfore edilmiş greft, ayak üzerinde. 
Aralıklardan gelen sıvı drenajı açıkça görülmektedir.  

                                                                                                                                              

Resim 9. Parmaklar üzerindeki tam tabaka greftler,  
Yetersiz drenajdan dolayı seroma görülmektedir.  
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I-5. Sipariş ve Dağıtım 
Humeca® V-carrier’lar 10’luk karton kutulardadır. Sipariş 
numaraları aşağıdaki gibidir:  

- Humeca® ve Zimmer® mesher’lar için: 
6.V10-1.0    incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 1 
6.V10-1.5    incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 1.5 
6.V10-3.0    incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 3 

- Humeca® ve Aesculap® / B.Braun® mesher’lar için: 
6.V15-1.0    incelik 1.5 mm ve genişlik oranı 1  
6.V15-1.5    incelik 1.5 mm mm ve genişlik oranı 1.5 
6.V15-3.0    incelik 1.5 mm mm ve genişlik oranı 3 

Humeca® mesher için Sipariş Bilgileri: 

6.HM01 Humeca® Mesher, komple set 
6.KN50/36 Bıçak silindiri, 36 mm çapında 50 bıçak dahil 
6.SPR Yaylar, paslanmaz çelik 
6.BLHM01 36 mm çapında tek bıçak 
6.HMAC01 Humeca® Mesher için otoklav kutusu 
6.HMAC02 Bıçak silindiri için otoklav kutusu 

Humeca, donanımı Incoterms 2000  (EXW) standartlarına göre 
test eder ve dağıtır. 

Üretici: 

Humeca BV 
P.O. Box 40175 Het Bijvank 251-a 
7504 RD Enschede 7544 DB Enschede 
The Netherlands The Netherlands 

tel:       +31 53 4762619 
fax:      +3153 4771905 
e-mail:  info@humeca.nl 
web:     www.humeca.nl 

Humeca EN ISO 13485:2003 sertifikalı bir şirkettir.
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