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DENEYSEL HEMORAJ‹K ﬁOK MODEL‹NDE HAC‹M KONTROLLÜ
PRAT‹K B‹R KANATMA YÖNTEM‹
A PRACTICAL VOLUME CONTROLLED BLEEDING METHOD IN
ANIMAL HEMORRHAGIC SHOCK MODEL
Hakan GÜVEN*, Murat HÖKELEK**
ÖZET
Deney hayvanlar›n›n venlerinden enjektör yard›m› ile kan al›narak oluﬂturulan kanama metodu hacim kontrollü hemorajik ﬂok çal›ﬂmalar›nda s›k kullan›lan bir yöntemdir. Her bir hayvanda, istenilen zaman diliminde sabit oranda ve hacimde
kan almak genellikle mümkün olmamas› bu tekni¤in önemli bir dezavantaj›d›r. Ayr›ca kanatma faz› esnas›nda sabit kan
çekilememesine ba¤l› görülen ölümler de önemli bir problemdir. Bu yaz›da tarif edilen ters ba¤lant›l› bir infüzyon pompas›, istenilen miktarda kan› yine istenilen çekme h›z›nda çekerek hacim kontrollü hemorajik ﬂok oluﬂmas›n› sa¤lar. Bu
kullan›ﬂl› ve pratik bir metottur. Ayr›ca akut kan kayb› oluﬂturularak yap›lacak çeﬂitli metabolik ve fizyopatolojik
çal›ﬂmalarda kolayl›kla kullan›labilinir.
Anahtar kelimeler: Kanatma yöntemi, hemorajik ﬂok, deney hayvanlar›,
ABSTRACT
The bleeding method is the most widely used technique in volume controlled hemorrhagic shock model that was
described as withdrawing blood by an heparinized syringe from veins of laboratory animals. However the difficulty in
establishing a constant bleeding rate and volume at a desired time is the major disadvantage of this technique. This disadvantage may also lead to the mortality during the exsanguinating phase due to inconstant bleeding rate. Reversely
connected infusion pump that was described in this report is a useful and practical method to withdraw blood with predetermined bleeding volume and rate. The described method can easily be applied to various pathophysiological and
metabolic studies on acute blood loss.
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Ülkemizde deneysel cerrahi araﬂt›rmalar, bilinen tüm zorluklara ra¤men yürütülmektir. Bu sene
de, ilk defa ulusal düzeyde sadece deneysel cerrahi çal›ﬂmalar›n sunuldu¤u bir kongre düzenlendi. Araﬂt›rmac›lar›n bilimsel çal›ﬂman›n planlanmas›nda bir sorun yaﬂamad›klar› fakat daha çok araﬂt›rmalar› için gerekli cihazlar›n yetersizli¤i ile ilgili büyük s›k›nt› duydu¤u görüldü. Burada, travma
/ hemorajik ﬂok çal›ﬂmalar›nda ve özellikle küçük
hayvan modellerinde kullan›labilecek pratik bir
kan alma veya kanatma tekni¤ini sunmak istiyoruz. Laboratuar koﬂullar›nda, kanamaya ba¤l› ﬂokun sonuçlar›n›n araﬂt›r›ld›¤› s›çan modellerinde
temel iki farkl› uygulama mevcuttur. Bu uygulamalardan ilki, s›çan›n kuyru¤un 2/3 proksimalinden
kesilmesi1, kar›n aortunun böbrek arterinin alt›nda
25G bir i¤ne ile delinmesi2 veya dala¤›n y›rt›lmas›3
gibi kontrolsüz kanamalar›n oluﬂturuldu¤u uygulamalard›r. ‹kincisi ise s›çan›n total kan hacminin
hesaplanmas› (TKH= 6.12±0.3 ml/kg)4 sonras› ka102

nama miktar›n ve süresinin belirlenmesi (örne¤in,
total kan hacminin %40’n› 30 dakikada kanat›lacak
gibi) ile oluﬂturulan hacim kontrollü kanamaya
ba¤l› ﬂok modelleridir. Kontrollü kanama oluﬂturma iﬂlemi s›kl›kla s›çan›n femoral venine yerleﬂtirilen kateter arac›l›¤› ile olmaktad›r. Daha sonra
planlanan kanama miktar›, bu kateterin uçunun
serbest kanamaya b›rak›lmas› ile yada enjektör
yard›m› ile çekilmesi tarz›nda yap›lmaktad›r. Kateterden serbest olarak kanmaya b›rak›ld›¤›nda, venöz bas›nc›n düﬂmesi veya kateterin t›kanmas› nedeniyle istenen miktarda kan, istenilen sürede ço¤unlukla al›namamaktad›r. E¤er bu iﬂlem enjektör
yard›m› ile yap›l›yorsa s›kl›kla kan çekim h›z›n› ve
bas›nç ayarlanamamakta ve damar cidar›n›n birbirine yap›ﬂmas› nedeniyle istenilen kan alma miktar›na ulaﬂ›lamamaktad›r. Daha da önemlisi her iki
yöntemde de kan alma h›z›ndaki ani de¤iﬂiklikler
s›çanda solunum ve ard›ndan kalp durmas›na neden olmaktad›r. Bu da, çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lacak s›-
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Resim 1A. S›çan femoral venine yerleﬂtirilen kateter. 1B:
Ters ba¤lant› yap›lan infüzyon pompas›. 1C: Set içindeki
s›v›n›n topland›¤› tüp.

çan say›s›n› art›rd›¤› gibi özellikle genç araﬂt›r›c›lar› y›lg›nl›¤a sürükleyebilmektedir. Burada tarif edilen teknikte, femoral vene yerleﬂtirilen 20G‘lik
anjiyo-kateter, içi serum fizyolojik ile dolu serum
setine (Baxter ref RMC9611N, FLO-GARD®) ba¤lan›r (Resim 1A). Bu serum seti de infüzyon pompas›na (Baxter Flo-Gard 6201®, Baxter Thetford, UK)
ters olarak ba¤lan›r (Resim 1B). ‹nfüzyon için tasarlanm›ﬂ bu cihaza, setin ters ba¤lant› ile tak›lmas›
kan› çekme özelli¤i kazand›r›r. Ayr›ca bu cihaz›n üzerindeki elektronik panelden kan› çekme h›z› ve

hacmi ayarlan›r. Cihaz›n ayarlar› saatlik çekim h›z›na göre ayarlanm›ﬂt›r bu nedenle örne¤in 3 ml kan› 15 dakikada çekilmek isteniyorsa cihaz›n ayar›n› 12 ml/saat olarak düzenlenmelidir. Setin cihazdan ç›k›ﬂ k›sm›na cam tüp yerleﬂtirilirse, deney süresince tüp içine serum fizyolojik birikir ve iﬂlem
sonunda biriken miktar ölçülür (Resim 1C). Böylece elektronik panelden ayarlad›¤›n›z kanama miktar›n›n do¤ru çekilip çekilmedi¤ini de tekrar kontrol etme imkan› vard›r. Sonuç olarak, bu basit tekni¤in avantajlar› ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir; 1) ‹stenilen miktarda ve istenilen sürede kanama sa¤layarak s›çanlar› hipovolemik ﬂokta tutulabilmektedir
(en az 1 ml kan› bir saat sürede çekilmeye imkan
sa¤lar) 2) Bu kanatma yöntemi, çal›ﬂmadaki deneme gruplar› aras›nda bir standart elde edilmesini
sa¤lamaktad›r. Deney esnas›nda veya daha sonra
incelenecek parametrelerde, standart bir etkileﬂim avantaj› elde edilir (Örne¤in; ortalama kan bas›nc›, kalp at›m h›z›, solunum say›s›, sa¤ kal›m süreleri vs.) 3) Bu cihaz veya benzeri kolayl›kla temin
edilebilir. 4) Deney esnas›nda yard›mc› kiﬂilerin
say›s› en aza indirilebilir. 5) Cihaz›n seti içine toplanan kan deney sonunda inceleme yapmak üzere
kullan›labilir. Bu tarif etti¤imiz teknik ile uygulad›¤›m›z deneysel modellerde5,6 yukar›da belirtilen avantajlara ek en önemli avantaj s›çanlarda solunum ve daha sonra geliﬂen kalp durmas› komplikasyonu olmadan istedi¤imiz miktarda kanamay›
sa¤lamakt›r.
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