
Mikrocerrahinin tarihçesi mikroskobun tarihçesi ve damar cerrahisinin ta-
rihçesi ile sıkı ilişki içindedir. Mikroskobun tam olarak ne zaman icat
edildiğine dair kesin bir tarih olmasa da, 1590 veya 1618 tarihlerinde,

Hollanda veya İtalya da icat edildiğine dair bilgiler çoğunluktadır.1 Birinci kuşak
diye adlandıracağımız mikroskoplar 1590 ile 1921 tarihleri arasında kullanılan mik-
roskoplar olup daha çok mikro organizmaların araştırmalarında kullanılmıştır. 1921
yıllında kulak burun boğaz doktoru olan Nylen ilk olarak monooküler mikroskobu
orta kulak girişimlerinde kullanmıştır. İsveç`te yine bir kulak burun boğaz doktoru
olan Holmgren ikinci kuşak olan binoküler mikroskobu geliştirmiştir. 1940 yılının
ortalarında göz doktorlarının da mikroskobu kullanmaya başlamasıyla Avrupada
yaygın halde kullanılmaya başlanmıştır.2,3
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Plastik Cerrahide Mikrocerrahinin Tarihçesi

ÖÖZZEETT  Mikrocerrahi damara yönelik işlemlerin mikroskop altında yapılması nedeniyle, mikrosko-
bun ve damar cerrahisinin tarihçesi ile sıkı bir ilişki içindedir. 15. asrın ortalarından sonra damar-
lara cerrahi girişimler yapılmasına rağmen, 19. asrın başlarında Carrel ve Gutthrie tarafından
replantasyon ve kompozit doku nakli gibi deneysel araştırmalar yapılmıştır. 1920’li yılların başla-
rında mikroskop cerrahide kullanılmaya başlanmıştır. Son 50 yılda, damar onarımında kullanılan
dikişler, dikiş iğneleri ve mikrocerrahi aletlerindeki gelişmeler, yapılan mikrocerrahi işlemlerini
ve başarı oranını arttırmıştır. Birçok cerrahi alanda olduğu gibi plastik rekonstrüktif cerrahide de
gerek dokularının fonksiyonun artırılması, gerek görüntüleri düzeltilmesi için mikrocerrahinin
kullanılması ile doku nakillerinde artış olmuştur.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Tarih; mikrocerrahi; serbest doku flepleri; replantasyon

AABBSSTTRRAACCTT  As microsurgery is a confluence of the microscope and vascular surgery, the history of
microsurgery can be understood through an overview of these two histories. Although the tech-
niques of vascular ligature and vascular sutures were developed sporadically by several pioneers in
the mid of fifteen century, vascular surgery became realistic experimentally as a result of the work
of Carrel and Guthrie in the early 1900s. They performed replantation and transplantation of sev-
eral composite tissue and organs including amputated limbs and others using experimental animals.
The first use of a monocular microscope for ear surgery in 1921, in addition to timely developments
of an operating microscope, microsurgical instruments, and suture materials. The application of the
microsurgery in the fields of hand, plastic and reconstructive surgery resulted in revolutionary ad-
vances in clinical replantation and transplantation of composite tissue and more allotransplantation. 

KKeeyy  WWoorrddss::  History; microsurgery; free tissue flaps; replantation
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Yazılı literatürde 18. asırın sonuna kadar damarlar-
daki cerrahi girişiminin sadece damarı bağlamaktan iba-
ret olduğu, bu asrın sonuna doğru toplam 9 damar
anastomuzunun başarılı olduğu literatürde yayınlanmış-
tır.4 1877 de Leningard’da Eck deneysel olarak köpekler
de ilk porto-kaval anatomoz ameliyatını gerçekleştire-
rek sonuçlarını yayınlamıştır.5 1896 yılında Amerika’nın
Şikago şehrinden Murphy, 29 yaşında karnından ve ka-
sığından kurşunlanan İtalyan gencin, femoral arterin ya-
ralanan kısmını tamamen rezeke ettikten sonra, arteri
invaginasyon tekniği ile onarmıştır (Şekil 1). Bu ameli-
yat tekniği daha önce venlerde uygulanmış olmasına rağ-
men, Murphy bu işlemi arterde yaparak hastanın
hayatını kurtarmış ve literatüre katkı sağlamıştır.6 1897
yılında Moskovada yapılan uluslararası tıp kongresinde
İstanbul’dan Cemil Topuzlu Paşa aksiller arter onarımı
yaptığı iki vakayı sunmuştur.7 Bu tarihten sonra damar-
lar da anastomoz yapılabileceği düşüncesi ortaya çık-
mıştır. 1901 de Almanya’dan Payr küçük magnezyum
tüplerinin içerisinden damarları geçirip damarların uç
kısmını everte ederek anastomoz yapmayı kolaylaştıran,
bugün mikrocerrahi damar anastomozlarında kullandı-
ğımız coupling device, aletinin bir benzerini yapmıştır
(Şekil 2).8 Carrel Fransa`daki Lyon üniversitesine aka-
demisyen olmak için iki defa imtihana girmiş, imtihanda
başarısız olması üzerine Fransa’yı terkederek Şikago üni-
versitesinde fizyoloji anabilim dalında çalışmaya başla-
mıştır. Burada yapmış olduğu çalışmalarda damar
cerrahisinde kullanılan 3 dikiş tekniğini yayınlayarak,
çığır açmıştır (Şekil 3).9

19. asrın başlarında damar anastomozonun temel
prensipleri ortaya çıkmaya başlamış ve damar anasto-
muzunda damarın intima tabakasının suture dâhil edi-

lip edilmeyeceği tartışılmaya başlanmıştır.10-17 1904 yı-
lında, Carrel ve Guthrie damar cerrahisi için uygun alet,
dikiş ve dikiş iğneleri ürettikten sonra, köpeklerde böb-
rek, kalp over, thyroid nakilleri ve arter defeklerinde ven
greftlerini kullandılar. 1906 yılında ise bir köpekten
diğer köpeğe, uyluk nakli yapıldı. Ancak 50 saat sonra
bacakta venöz problem oluştuğu görülüp eksplorasyon
için ameliyata aldılar. Ameliyat bulgusu olarak damar-
larda kan akımının normal olduğu, bu dolaşım proble-
minin nedenin baskılı pansuman olduğunu bildirdiler.
1916 yılında Johns Hopkins Üniversitesi tıp fakültesinde
öğrenci olan Jay Mclean tarafından heparin keşfedildi.18

1930 yıllarında Charles ve Scott tarafından damar cerra-
hisinde heparin ilk olarak kullandı.19 Bu tarihten sonra
heparin damar cerrahisinde kullanılan temel ilaç olarak
kabul edildi.

İkinci Dünya savaşı ve Kore savaşında gerek de-
neysel olarak, gerekse klinik uygulamalarda binlerce
damara cerrahi işlemi yapıldı. Fakat bu damarlar ge-
nellikle büyük damarlar olup çapıları 3 mm üzerinde
idi. 3 mm altında damar anastomozlarında ise %30-40
oranında trombozların geliştiği görüldü. 1950’li yıl-
larda artık 5-6 mm’nin altındaki damar anastomozla-
rında tromboz oluşmasının kaçınılmaz olduğu
düşüncesi yerleşti.20,21

MİKROCERRAHİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

1960 yılında Amerikada Vermont Üniversitesi araştırma
merkezinde çalışan Jacobson’un mikroskobu damar cer-
rahisinde kullanması mikrocerrahinin doğuşu olarak
kabul edilmektedir. Jacobson fizyoloji labaratuvarında
birlikte çalıştığı arkadaşı, kendisinden köpek karotis ar-
terinin otonomik sinirlerden denervasyon yapmasını is-
teyince, bunun en iyi yolunun arteri kesip tekrar
anastomuz yapılması olacağını söyledi. Ancak o tarih-
lerde küçük damar anastomozlarının kaçınılmaz sonucu
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ŞEKİL 1: Damar anastomozlarında kullanılan invaginasyon tekniği.

ŞEKİL 2: 1901 yılında Payr’nin magnezyum tüplerinden yapmış olduğu anastomoz
yapmayı kolaylaştıran, bugün mikrocerrahi damar anastomozlarında kullandığımız
coupling device, aletinin bir benzeri.



olarak kabul edilen tromboz gelişeceğini düşünüyordu.
Karotis arter anastomuzlarında, kuyumcuların kullan-
dığı büyütme gözlüğü ve özel pensetleri kullanmasına
rağmen tromboz oluşuyordu. Bu işlemlerden sonra as-
lında cerrahi manipulasyonlarda problemlerin olmadığı
ancak damarların lümenini görmede problem olduğunu
anladı. Bunun üzerine kulak burun boğaz cerrahlarının
kullandıkları mikroskobu kullanarak tekrar anastomoz-
lar yaptı ve damarlarda trombozların oluşmadığı ve kan
akımın varlığı dikkatini çekti.22 Bundan sonra Dr. Ja-
cobson Carl Zeis firmasıyla iletişim kurarak 1961 yılında
çift taraflı binoküler mikroskop geliştirildi ve bu mik-
roskobu diploskop olarak adlandırdı. Dr. Jacobson ve
Suarez damar cerrahisinde kullandığı aletler, iğne ve
dikişlerin çok kaba olduğunu fark edip kuyumcuların
kullandığı daha hassas aletler, çok küçük dikiş iğneleri
ve dikişler geliştirdi. 1960 yılında 20 köpekte çapı 3.2
mm olan ve 6 tavşanda çapı 1.4 mm olan damarlarda
yaptığı anaztomozların hiç birinde tromboz gelişmedi-
ğini gördü.23

Carrel ve Guthrie köpekten köpeğe uyluk nakli
yaptıktan sonra Amerika, Japonya, Rusya’da cerrahi
ekipler oluşturularak organ nakli üzerine çalışmaya baş-

lamışlardır. 1958 yılında Tamai ve Onji Japonya Nara
Üniversitesin’de bacağının orta kısmından kopmuş olan
12 yaşındaki bir kız çocuğuna revaskularizyon yaptı.
Ancak hasta ameliyatın 4. haftasında enfeksiyon nede-
niyle kaybedildi. Ağustos 1959 yılında yine kopmuş ba-
cağı olan başka bir hastaya revaskularizyon yapıldı. Daha
önceki hastadan edinmiş oldukları tecrübeden yarar-
lanarak, yaptıkları ameliyat başarılı oldu ve hasta ha-
yatta kaldı. Bu tarihten sonra iskemi-reperfüzyon
hasarı konuları gündeme gelerek bu konuda çalışıl-
maya başlandı.24 Bu yıllardan sonra ampute olan alt ve
üst ekstremiteler replante edilmesi için büyük bir gay-
ret sarfedilmeye başlandı. 1963 yılında Amerika`nin
Louisville kentinden Kleinert ve ark. üst ekstremitesi
kopan 4 farklı hastaya revaskülarizasyon yaptığını ya-
yınladı.25 1962 yılında Malt ve McKhanmayis kolu
kopan 12 yaşında ki bir çocuğa ilk ön kol replantasyo-
nunu gerçekleştirdi.26 Bu tarihe kadar yapılan bütün
replantayon vakaları el bileği veya daha proksimalin-
deki replantasyon vakaları olup hiç birinde mikroskop
kullanılmamıştı. Aynı otörler kopan parmaklarıda rep-
lante etmeye çalışmış ancak başarılı olamamışlardı.
1960’lı yılların başında Yaşargil mikroskobu beyin cer-
rahi ameliyatlarında kullanmaya başlamış kendi adı ile
bilinen birçok mikrocerrahi aleti dizayn etmiş dünya-
nın ileri gelen mikrocerrahları arasına girmiştir.27

İkinci dünya savaşı ve sonrasında doku nakli ge-
rektiğinde, İngiltere’den Gillies`in geliştirdiği tüp pedi-
kül ile gerçekleştiriliyordu. Bu tekniğin birçok zorlukları
olduğunu İngiltere’nin Glasgow Üniversitesinde çalışan
Gibson`un dikkatini çekmişti. 1958 yılında yanında
araştırma asistanı olarak çalışan Buncke ye tüp pedikul
tekniği yerine doku nakli yapılıp, nakil edilen doku ile
alıcı bölge arasında yeni damarların gelişinceye kadar
vücut dışında geçici kan dolaşımını sağlanması konu-
sunda çalışmasını istedi. Bu çalışmanın sonunda Buncke
oksijentor ile dokunun damarları arasında bağlantılarla
ilgili birçok teknik problem olduğu gördü. Bunun üze-
rine Gibson, Buncke’ye doku transplantasyonunda da-
marları anında anastomuz yapmayı önerdi.28 Ancak bu
o tarihlerde çok zordu. Buncke Jacobson’nun dizayn
etmiş olduğu dikiş iğnelerini modifiye ederek mikros-
kop altında damar çapı 0.8 mm olan damarları tavşan ku-
laklarında anastomoz yapmaya başladı. Yaptığı ilk 54
damar anastomoz başarısız oldu ancak 1964 yılında de-
neysel olarak ilk başarılı tavşan kulak replantasyonunu
gerçekleştirdi.29 Buncke evinin garajında 75 mikron ça-
pındaki dikiş iğnelerinin arka kısmına eliyle 25 mikron-
luk delikler açıp Japon pazarından almış olduğu ipek
kozalaklarındaki ipekleri bu deliğe yerleştirerek mikro-
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ŞEKİL 3: Carrell`in damar cerrahisinde kullanılan 3 dikiş tekniğiniği.
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cerrrahide kullanılan dikişler üretti. Bundan dolayı bazı
literatürlerde Buncke mikrocerrahinin babası olarak ya-
zılmaktadır.30 1965 yılında Buncke and Schulz may-
munlarda ayak parmağını ele nakil ameliyatını
gerçekleştiren kişiler olarak literatüre girmiştir.31 1965
yılında Japonya’dan Nara kopmuş olan işaret parmağı
replante ettiği, Kamatsu and Tamai sol el baş parmağı
kopan 28 yaşındaki bir hastaya ilk olarak replantasyon
yapıldığı yayınlanmıştır.32 Nisan 1967 yılında, İngil-
tere`den Cobbett, elini hızar makinesine kaptırarak baş-
parmak, işaret ve orta paramağı ampute olan 28
yaşındaki hastaya, ayak parmağını başparmak rekons-
trüksiyonu için nakil yaptı.33

Mikrocerrahide mikroskobun kullanması sonu-
cunda başarıyı ne kadar etkilediğini gösteren yayın
Çin`in Şangay kentinden Prof. Chung-We’ye aittir. 1971
yıllarında mikroskopları olmadığı için mikroskop kul-
lanmayarak yapmış oldukları parmak replantasyonda ba-
şarı oranı %51 iken mikroskop kullandıktan sonra
başarı oranları %91,5 çıkmıştır.33,34 1960 yıllarının so-
nuna kadar mikrocerrahi çoğunlukla replantasyon cer-
rahisi veya deneysel modellerde doku nakilleri
yapılmıştır. 1970’li yıllarından sonra mikrocerrahi ol-
gunlaşmaya başlamıştır. Deneysel çalışmalar devam
etmiş, mikrocerrahi tenikleri geliştirmiş, damarlarda
kan akımın durduran buna karşılık damarlarda hasar
oluşturmayan damar klempleri kullanıma girmiştir.
1970’li yılların başında dokuların damar anatomisinin
daha iyi bilinmesinin sonucu olarak serbest doku nakil
ameliyatları yapılmaya başlanmıştır. 1972 yılında skalp
rekonstrüksiyonu için serbest ilk omentum flebi, 1973
yılında serbest kasık flebi yapılmıştır.35,36 Mikrocerra-
hinin tarihsel gelişimi ve başarılı çalışmaların özeti
Tablo1’de verilmiştir.

Dünyada mikrocerrahi gelişirken, ülkemizde de
mikrocerrahinin gelişimi sıkı bir şekilde takip edil-
miştir. Ülkemizde ilk mikrocerrahi girişim Gülgören

tarafından ulnar arter ve sinir kesisi olan 18 yaşında
bir hastaya Ankara’da Çankaya Hastanesinde Eylül
1976 yılında yapılmıştır. Yine aynı yıl İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesinde Gülgören ve ekibi tarafın-
dan parmak replantasyonu, serbest ileum transferi,
ayaktan ele parmak nakli, serbest kasık flebi gibi mik-
rocerrahi ameliyatları yapıldı. Ülkemizde yapılan ilk
deneysel mikrocerrahi çalışması 1977 yılında Erçetin
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada köpeklerde inter-
kostal damarlar üzerinden kosta periostu kasık bölge-
sine nakil edilerek periost kaynaklı yeni kemik
oluşumu araştırılmıştır. Ülkemizde, mikrocerrahi der-
neğinin kurulması Fransız Pastor Hastanesinde 1987
de olmuştur.7

1998 yılına kadar, birçok deneysel ve klinik doku
nakilleri, doku nakilleri sonrasında trombozu önleyecek
ilaç araştırmaları, mikrocerrahi aletlerinin ve mikros-
kopların geliştirilmesi gibi mikrocerrahide başarıyı art-
tırmaya yönelik çabalar olmuştur. Ancak 1998
yılından sonra allojenik kompozit doku nakilleri tar-
tışılmaya başlanmıştır. 23 Eylül 1998 yılında, Fransa-
nın Liyon kentinde 48 yaşındaki bir kişiye ilk kol nakli
yapılmıştır. Kasım 2005 yılında, 46 yaşında köpek ısı-
rığına bağlı yüzünün bir kısmını kaybeden bir kadına
ilk yüz nakli yapılmıştır. Ülkemizde ise ilk yüz nakli
Akdeniz Üniversitesinde, Özkan ve ekibi tarafından 2
yaşında iken yüzü yanan 20 yaşındaki bir hastaya Ocak
2012 yılında yapılmıştır. Ülkemizde uluslararası mikro-
cerrahi eğitimi veren üniversitelerde eğitim görmüş, ça-
lışmış ve tekrar ülkemize dönerek başarılı mikrocerrahi
işlemleri yapan birçok cerrahlar bulunmaktadır. 

21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılan mikrocer-
rahi konularından biri allojenik kompozit doku nakli
olup immünite problem çözüldüğü takdirde mikrocer-
rahi günlük hayatta en çok kullanılan cerrahi branş
olacaktır.
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Yapan Kişiler Yapılan İşlemler Çalışma Türü

Jassinowski, 1889 İlk Uc-Uca damar anastomozu D

Murphy, 1897 Damar anastomozunda invaginasyon tekniği D/K

Carrel, 1902 Damar Anastomuzunda 3 dikiş Tekniği D

Höpfner, 1903 Ekstremite  replantasyonu D

Guthrie, 1912 Köpeklerde bir kaç organ transplantasyonu D

McLean, 1916 Heparinin Bulunması T

Nylen, 1954 Monoscope Kulak cerrahisinde kullanımı İK

Holmgren, 1923 Isıklı binökuler mikroskobun kullanımı K

Barraquer, 1956 Mikrocerrahi aletlerinin göz ameliyatlarında kullanımı K

Malis, 1964 İlk Bipolar koalatör aletinin kullanımı T

Jacobson and Suarez, 1960 İlk mikrovasküler anastomoz D

Littmann, 1954 Zeiss OPMi-1 Mikroskobunun yapımı T

Troutman, 1965 Mikroskoplarda motorlu zum eklenmesi T

Snyder et al., 1960 Köpeklerde bacak replantasyonu D

Lapchinsky, 1960 Köpeklerde bacak replantasyonu D

Onji et al., 1963 Köpeklerde bacak replantasyonu D

Malt and McKhann, 1964 İlk kol repantasyonu K

Kleinert and Kasdan, 1965 İlk Digital Arter onarımı K

Chen et al., 1963 Distal önkol replantasyonu K

Buncke and Schulz, 1965 Maymunlarda parmak replantasyonu İD

Buncke et al., 1966 Maymunlarda ilk ayak parmağı baş parmak yerine nakli D

Buncke and Schulz, 1966 Tavşanlarda ilk kulak replantasyonu D

Komatsu and Tamai, 1968 İlk Baş parmak replantasyonu K

Tamai et al., 1970 Köpeklerde ilk serbest kas nakli D

Smith, 1967 İlk Fasiküler Sinir Onarımı D

Bora, 1967 İlk Fasikuler Sinir Onarımı D

Ito et al., 1976 Sinir Onarımı D/K

Krizek et al., 1965 Köpeklerde serbest deri flebi uygulması D

Chen et al., 1982 Ayak parmağının ele başparmak olarak transferi K

Cobbett, 1969 Ayak parmağının ele başparmak olarak taransferi İK

Strauch et al., 1971 Köpeklerde ilk damarsal pediküllü kaburga nakli D

Tamai et al., 1972 İlk vaskularize eklem nakli D

Daniel et al., 1971 Köpeklerde ilk ayak eklemi nakli D

Fujino et al., 1972 Köpeklerde ilk meme nakli D

McLean and Buncke, 1972 İlk Omentum Nakli K

Harii et al., 197447 İlk Temporal deri adası nakli İK

Daniel and Taylor, 1973 İlk Kasik Flebi uygulması K

Shanghai, 1976 İlk Pektoralis major kas flebi K

Harii et al., 1976 İlk Gracilis Kas Felbi K

Taylor et al., 1975 İlk Vascularize fibula Flebi K

Miller et al., 197654 İlk Soyulmuş Skalp replantasyonu K

McCraw and Furlow, 1975 İlk Dorsalis pedis flebi K

Baudet et al., 1976 İlk Serbest Latissimus dorsi kas deri flebi K

James, 1976 İlk Burun ve üst dudak replantasyonu K

Tamai et al., 1977 İlk Penis ve Skrotum replantasyonu K

Cohen et al., 1977 İlk Penis replantasyonu K

Taylor and Watson, 1978 İlk İliak osteokutanöz flep transplantasyonu K

Hill et al., 1978 İlk Tensor fasiya lata kas deri flebin K

Millesi et al., 1973 Fasiküler sinir grefti uygulaması K

Gilbert and Teot, 1982 İlk Skapülar flep uygulması K

Chen et al., 1983 İlk Fibula kemik deri flebi uygulması K

TABLO 1: Mikro cerrahinin tarihsel gelişimi.

devamı →
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Yoshimura et al., 1984 İlk Peroneal flep K

Koshima and Soeda, 1989 İlk Derin inferiyor epigastrik arter perforatör flep K

Gu et al., 1989 Brakial pleksus onarımında ilk frenik sinir uygulaması K

Akasaka et al., 1991 Brakial pleksus yaralanmalarında serbest kas nakli K

Doi et al., 199587 1 Brakial pleksus yaralanmalarında serbest çift kas nakli K

Nakayama et al., 1981 İlk Venöz flep uygulaması D

Honda et al., 1984 İlk Venöz flep  uygulaması K

Buntic and Buncke, 1998 İlk Dil  replantasyonu K

Dubernard et al., 1999 İlk El nakli K

Devauchelle et al., 2006 İlk Yüz Nakli K

TABLO 1: Devamı

D: Deneysel çalışma; K: Klinik çalışma; T: teknolojik gelişme; İK: Ilk Klinik Çalışma; İD: Ilk Deneysel Çalışma
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