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Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon
hasarının over dokusu üzerine etkileri
Effects of ischemia reperfusion injury on ovarian tissue in the pneumoperitoneum
model created in rats
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ÖZ
Amaç: Çalışmanın amacı pneumoperitoneumun over dokusu üzerinde oluşturduğu olası iskemi
reperfüzyon hasarının gösterilmesi ve D vitamininin bu hasar üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda her biri 7 denekten oluşan 3 grup şeklinde Sprague Dawley cinsi
dişi sıçanlar kullanılmıştır. Pneumoperitoneum sağlandıktan 60 dakika sonra desuflasyon
gerçekleşt r lm ş ve 30 dakika boyunca intraabdominal basınç normalize edilmiştir
eperfüzyon
periyodunu takiben overler çıkarılmış ve iskemi reperfüzyon hasarı değerlend r lm şt r Histolojik olarak,
overlerde foll küler dejenerasyon, vasküler konjesyon, nflamasyon, hemoraji, ödem ve DNA tamir
mekanizmalarını değerlendirmek için PCNA (Proliferating cell nuclear antigen) düzeyine, biyokimyasal
olarak da plazma AMH (Anti müllerian hormon) ve overde MDA (Malondialdehid), TAC (Total
antioksidan kapasite) ve SOD (Süperoksid dismutaz) düzeyine bakılmıştır
Bulgular: Histolojik olarak gruplar arasında farklılıklar saptanmış ve ayrıca PCNA değerleri iskemi
grubunda sham ve D vitamini grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0 005). Plazma
AMH sonuçları açısından Grup 2’de ölçülen AMH düzeylerinin Grup 1’e göre anlamlı derecede düşük
olduğu (p=0 035), MDA düzeylerinin de Grup 2’ de Grup 1’e oranla anlamlı derecede yüksek olduğu
saptanmıştır (p=0 006).
Sonuç: Pneumoperitoneum over üzerinde ciddi derecede iskemi reperfüzyon hasarı oluşturmaktadır
Bu hasar D vitamini kullanımı ile azaltılabilir D vitamini olumlu etkisi sayesinde ileri düzey çalışmalarla
desteklenmek koşuluyla, sadece laporoskopik pneumoperitoneum modelinde değil, overin direkt ya da
indirekt olarak oksidatif strese maruz kaldığı radyoterapi veya kemoterapi gibi uygulamalar öncesinde
de proflaktik olarak kullanılabilir
Anahtar Sözcükler: İskem , reperfüzyon, proliferating cell nuclear antigen, D vitamini, anti müllerian
hormon, malondialdehid.
ABSTRACT
Aim: The aims of present study were revealing possible ischemia-reperfusion damage caused by
pneumoperitoneum on ovarian tissue and investigating effects of vitamin D on this ovarian damage.
Materials and Methods: Twenty-one adult female Sprague Dawley rats were used in this study and
these rats were divided into three groups, each contained seven subjects: Sham Group, IschemiaReperfusion and Ischemia-Reperfusion +Vitamin D Group.
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In Ischemia-Reperfusion Group, desufflation was performed 60 minutes after pneumoperitoneum
induction and intraabdominal pressure was normalized for 30 minutes. In the Ischemia-Reperfusion +
Vitamin D group, pneumoperitoneum induction was performed after 500 mg/kg of vitamin D
administration. After the reperfusion period, the ovaries were collected, and ischemia reperfusion
damage was evaluated. Histochemical staining was performed to evaluate the follicular degeneration,
vascular congestion, inflammation, hemorrhage and edema parameters in the ovaries. In addition,
immunohistochemical PCNA (Proliferating cell nuclear antigen) staining was performed to evaluate
DNA repair mechanisms. In biochemical analyzes, AMH (Anti-Mullerian hormone), MDA
(Malondialdehyde), TAC (Total antioxidant capacity) and SOD (Superoxide dismutase) levels were
examined in the ovaries.
Results: In histological evaluation, significant differences were found between the groups and also the
PCNA values were significantly higher in the Ischemia-Reperfusion Group compared to the Sham and
Ischemia-Reperfusion +Vitamin D Groups (p <0.005). Biochemical evaluation revealed that AMH
levels measured in Group 2 were significantly lower than Group 1 (p = 0.035), and MDA levels were
significantly higher in Group 2 compared to Group 1 (p = 0.006).
Conclusion: Results of present study showed that pneumoperitoneum causes severe ischemia
reperfusion injury on the ovary. This damage can be reduced with the use of vitamin D. The findings
point that vitamin D can be used prophylactically not only in the laparoscopic pneumoperitoneum
model, but also before radiotherapy or chemotherapy applications which ovary is directly or indirectly
exposed to oxidative stress.
Keywords: Ischemia, reperfusion, proliferating cell nuclear antigen, vitamin D, anti-Mullerian
hormone, malondialdehyde.
GİRİŞ
Günümüzde skem -reperfüzyon hasarı; miyokart
enfarktüsü, serebrovasküler enfarktüs, organ
transplantasyonları,
kard yopulmoner
resüs tasyon, trombolitik tedavi ve hemoroj k şok
gibi birçok durumda hastalar için yüksek
morbidite ve mortalite nedenidir. İskemi, dokuya
oksijen ve diğer hayati maddelerin ihtiyacından
daha
az
miktarda
sağlanması
olarak
tanımlanabilir (1). Ayrıca, iskemi sürecinde ortaya
çıkan metabolitlerin dokulardan uzaklaştırılması
da aksar. Bu durumda aktive olan serbest oksijen
radikalleri (SOR) lipit peroksidasyonuna ve
dolayısıyla hücre zarı hasarına sebep olur (2).
Toks k oks jen türevler n n öneml ölçüde skem k
alanda toplanan pol morf nüvel lökos tler (PNL)
tarafından
üret ld ğ
düşünülmekted r
Reperfüzyon hasarı ise iskemi sonrası dokunun
tekrar kanlanmasıyla oluşur (2)
Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için
oksidan/anti-oksidan dengesinin sağlanması çok
önemlidir SO ’nin oluşumunu ve meydana
getirdikleri hasarları önlemek ve detoksifikasyonu
sağlamak üzere organizmayı koruyan sistem
“antioksidan
savunma
sistemi”
olarak
isimlendirilir. Günümüze kadar antioksidan
özelliği öne sürülmüş pek çok madde, çeşitli
iskemİ/ eperfüzyon (İ/ ) modeller nde test
edilerek değerlendirilmiştir (2, 3). Uzun zamandır
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raşitizm (rikets) le anılan D v tam n n n ant prol ferat f, pro- d ferans yat f, proapoptot k ve
mmünomodülatör fonksiyonlar gibi kemik dokusu
dışı etkilerinin anlaşılması, bu hormonun farklı
yönleri ile tekrar incelenmesine neden olmuştur
D v tam n n n hedef dokulardak klas k olmayan
etk ler ; mmün fonks yonların, diferansiyasyonun
ve hormon sekresyonlarının regülasyonu le
hücresel prol ferasyondur Yapılan çalışmada
Vitamin D reseptörü olmayan dişi farelerde uterin
hipoplazi ile ovar an foll külogenez ste bozulma
ve
fertilitenin
%75
oranında
azaldığı
gösterildiğinden, D vitamininin fertilite üzerine
olan etkisinin dolaylı olmaktan çok doğrudan
olduğunu düşündürmekted r (4). Yine, hayvan
çalışmalarında D vitamini eksikliğinin erkek
sıçanlarda azosperm , h pomob l te, test küler
morfolojide bozulma yaparak fertilitede azalmaya
neden olduğu gösterilmiştir (4).
Ant -Müller an hormon (AMH), aynı zamanda
Müller an nh b t ng substance (MIS) olarak da
bilinir. Aktivinler ve inhibinler gibi TGF-β
(Transform ng growth faktör-ß) ailesine ait olan
homodimerik glikoprotein bir hormondur. Ant Müller an hormon sentezi primer fol küllerde
başlar, gittikçe artar ve pre-antral ve antral
foll küllerde pik yapar. Ant -Müller an hormon
düzeyleri
günümüzde
ovaryan
rezervin
değerlendirilmesi için menstürasyon gününden
bağımsız olarak sıklıkla kullanılmaktadır Over
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rezervinin iskemi reperfüzyon hasasından dolayı
azaldığı ve bunun da AMH düzeylerine etki ettiği
düşünülmektedir
GEREÇ VE YÖNTEM
Gerçekleşt r len random ze kontrollü deneysel
çalışma, Ege Ün vers tes Tıp Fakültes Et k
Kurulu’nun 26/07/2016 tarihli onayı ve Ege
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
birimi 2016-TIP-029 protokol numaralı projesi
kapsamında yapılmıştır Çalışmamızda 24 aylık,
gebe olmayan, 200-250 gr ağırlığında Sprague
Dawley cinsi dişi sıçanlar kullanılmıştır
0
Hayvanlar 22± C ısıda, 12 saat karanlık, 12 saat
aydınlık olan ve %50-60 oranında nemlendirilen
bir ortamda tutulmuştur. Deney gününe kadar
sıçanların beslenmesinde standart pellet yem ve
içme suyu kullanılmıştır.
Çalışma için her biri yedi sıçandan oluşan üç
grup oluşturulmuştur.
 Grup
1
(Sham):
Pneumoperitoneum
oluşturulmadan
veres
iğne
nsers yonu
gerçekleşt r len grup.
 Grup 2 (İskemi/Reperfüzyon): 60 dakika
pneumoperitoneum ve 30 dakika reperfüzyon
uygulanan grup.
 Grup 3 (D vitamini): İşlemden 30 dakika
öncesinde oral 500IU/kg 1,25 D vitamini
verilmiş,
sonrasında
60
dakika
pneumoperitoneum ve 30 dakika reperfüzyon
uygulanan grup.
Deney öncesinde anestezi Ketamin (Ketalar
flakon 50 mg/ml, Eczacıbaşı İlaç ve T caret A Ş
İstanbul) 50 mg/kg intraperitoneal uygulanmıştır.
Pneumoperitoneum öncesi sıçanlar standart
cerrahi masaya sabitlenmiş, abdominal cilt
temizliğini
takiben
%10
povidone
iodin
uygulamasıyla
antisepsi
yapılmıştır
18G
Abbocath kateter ksifoidal bölgeden abdominal
kaviteye yerleştirilerek insufflator tüpe bağlanmış,
CO2 insufflator cihazından 12 mmHg hızıyla CO2
insuflasyonu sağlanmıştır Pneumoperitoneum
sağlandıktan 60 dk. sonra desufflasyon
gerçekleştirilmiş ve 30 dk. boyunca intra
abdominal basınç normalize edilmiştir
Tüm
gruplar
için
veres
iğnesinin
yerleştirilmesinden 90 dakika sonra orta hat
abdominal insizyon uygulanarak overler alınmış,
sağ overler histopatolojik inceleme, sol overler de
biyokimyasal incelemeler için uygun solüsyonlara
konulmuştur
Histopatolojik değerlendirme için over doku
örnekler %10 formalin solüsyonunda fiksasyon
8

sonrası rutin histolojik takip yapıldıktan sonra
parafine gömülmüş, sonrasında 4 μm kalınlığında
doku kesitleri hazırlanarak genel morfolojik bakı
için hematoksilen-eozin ve immünohistokimyasal
incelemeler içinde PCNA ile boyanmıştır. Kesitler
mikroskopta (Olympus Bx5 Olympus Corp.,
Tokyo, Japan) incelenmiş ve dijital kamerayla
(Olympus C-5050 Olympus Corp., Tokyo, Japan)
görüntü alınmıştır Histolojik veriler 0 ile 3
arasında skorlanmıştır Skorlama sistemi; 0:
patolojik bulgu saptanmadı, 1: patolojik bulgular
<%33, 2: patolojik bulgular %33-66 arasında, 3:
patolojik bulgu boyutu>%66 şeklinde standardize
edilmiştir
Biyokimyasal değerlendirme için çıkarılan over
0
dokuları -70 C’de saklanmıştır. Daha sonrasında
İ/
hasarı boyutunun biyokimyasal olarak
değerlendirilmesi için, overler 150 Mm potasyum
klorürde homojenize edilmiş ve 5000 rpm devirde
10 dakika santr füj sonrası elde edilen materyalde
malondialdehid
(MDA),
Superoksitdismutaz
(SOD) ve total antioksidan kapasite (TAC)
düzeyleri çalışılmıştır. Sıçanlara deney sonunda
uygulanan ötenazi sırasında
ntrakard yak
yöntemle elde ed len kan örnekleri düz tüplere
alınmış, tüpler 3000 rpm hızında 10 dak ka
santr füj ed lerek serumları eppendorf tüpler ne
konarak ayrılmıştır. Örnekler AMH düzeyleri
çalışılıncaya kadar -70 °C’de saklanmıştır.
BULGULAR
Grup 1’den (Sham Grubu) elde edilen over
materyallerinin incelenmesinde, overler nce
f bröz bağ dokudan oluşan bir kapsül ile
çevrelenm ş, üst kısmında germinal epitelin kübik
şekilli hücrelerden oluştuğu görülmüştür Ayrıca
bazal membran düzgün ve düzenli olarak
gözlenmiş, kapsülden parankima içine uzanan
ince bağ dokusu bantları düzgün olarak
izlenmiştir Kortekste ovaryum dokusu içerisinde
pr mord yal foll küller, çeşitli çaplarda primer,
sekonder ve ters yer foll küller yer yer izlenmiştir
Foll küllerde bulunan oos t ve ona a t zona
pellusida düzenli ve normal görülmüştür
Foll küller n etrafında bulunan granüloza hücreleri
poligonal,
eozinofilik
sitoplazmalı
olup
çekirdekleri kromatinden zengin ve yuvarlak
olarak görülmüştür. Stroma içinde foll küller
arasında yerleşm ş interstisyel hücreler ve normal
yapıda vasküler yapılar gözlenmiştir (Şekil-1A).
Grup 2’deki sıçanlardan alınan over örnekleri ışık
mikroskobunda incelendiğinde, Grup 1’e oranla
özellikle foll küller n çevresinde yoğun olmak
üzere korteks ve medullada yoğun polimorf nüveli
lökositlerin (PNL) infiltrasyonu gözlenmiştir.
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Şekil-1A. Sham grubu over Hematoksilen Eozin boyama (X40). (1B). İskemi reperfüzyon grubu over
Hematoksilen-Eozin boyama (X40). (1C). D vitamini grubu over Hematoksilen-Eozin boyama (X40).

Şekil-2A. Sham grubu PCNA immünohistokimya boyaması (X40). (2B). İ/R grubu PCNA immünohistokimya
boyaması (X40).

Grup 3’teki sıçanlardan alınan overler n
ncelenmes nde se foll küllerde ve nterst syel
alanlarda Grup 2’ye oranla daha az hasar d kkat
çekm şt r İnterst syel alanda ödem, d ffüz
hemoroj , nflamatuar hücreler ve vasküler
dilatasyon
görülse
de
bunların
skem reperfüzyon grubuna göre daha az yoğunlukta
olduğu görülmüştür (Şekil-1C) Grup 2’ye ait over
kesitler sham grubu le kıyaslandığında yüksek
boyutta foll küler dejenerasyon ve ödem
zlenm şt r ve bu fark stat st k olarak anlamlıdır
(p <0.0001).
Şekil-3. D vitamin grubu PCNA immünohistokimya
boyaması (X20).

Konjesyon ve hemorojik alanların hem korteks
hem de medullada daha yoğun olduğu, corpus
luteum alanlarında diğer tüm gruplara oranla
küçülme ve foll küllerde dejenerasyon olduğu
gözlemlenm şt r (Şek l-1B).
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Nükleotid eksizyon tamiri mekanizmasının
evrelerinden olan boşluk doldurulması ve
ligasyon fazında rol oynayan, DNA oks dat f
hasarının gösterges olarak PCNA ekspresyonu,
Grup 1’de %35 (Şekil-2A), Grup 2’de %61 (Şekil2B), grup 3’te %44 olarak saptanmıştır (Şekil-3).
PCNA değerler İ/R grubunda sham ve D vitamin
grubuna
göre
anlamlı
düzeyde
yüksek
bulunmuştur (p<0 005) D v tam n uygulanan
gruptak oks dat f stres hasar gösterges olarak
değerlend r len PCNA değerler nin skem grubu
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le kıyaslandığında anlamlı düzeyde düşük
bulunması D vitamininin oksidatif hasarda
koruyucu etkisinin olab leceğ n göstermekted r
(Şekil-4).

Şekil-4. PCNA aktivitesinin gruplar arası dağılımı.

Elde edilen over dokularından ölçülen MDA
değerleri ortalama olarak, Grup 1 için 152.6
(±11 03) nM; Grup 2 için 332 54 (±44 51) nM;
Grup 3 için 181 78 (±29 29) nM bulunmuştur
Over dokularında ölçülen lipit peroks dasyonu
bel rtec MDA düzeyler değerlend r ld ğ nde Grup
2 MDA düzey n n Grup 1’e göre anlamlı yüksek
olduğu saptanmıştır (p=0 006) D v tam n ver len
Grup 3’te ölçülen MDA düzeyler n n Grup 2 le
kıyaslandığında se anlamlı düzeyde azaldığı
görülmüştür (p=0 033) Bu sonuçlar İ/ model n n
overlerde anlamlı düzeyde oks dat f strese ve
doku hasarına yol açtığını; İ/ model önces D
vitamini
ver lmes n n
gel şeb lecek
hasarı
azaltab leceğ n göstermekted r (Tablo-1).

Üç grup için sırasıyla ölçülen TAK değerleri ise
sırasıyla, 210.37 (±15 25); 147.50 (±9 48);
231.17 (±7) μM’d r Sonuçlar değerlend r ld ğ nde
Grup 2 TAK düzey n n Grup 1’e oranla anlamlı
derecede düşük olduğu gözlenm şt r (p=0.012). D
vitamini verilen Grup 3’te elde ed len TAK
düzeyler n n, Grup 2 le kıyaslandığında se
anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür
(p=0 0001) Bu sonuçlar İ/ modelinin overlerde
ant oks dan kapas tey anlamlı ölçüde azalttığını,
İ/ önces nde D v tamini ver lmes n n ant oks dan
kapas te üzer ne olumlu etk ler n n olab leceğ n
göstermekted r (Tablo-1).
Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 için over SOD değerleri
ise sırasıyla 1 77 (± 0.03); 1.26 (± 0 11); 1.64
(±0.07)U/mL ölçülmüştür
Over dokularında
ölçülen
SOD
enz m
akt v teler
değerlend r ld ğ nde Grup 2’de ölçülen enz m
akt v tes n n Grup1’e göre anlamlı düşük olduğu
(p=0.004); İ/ önces D v tam n ver len Grup 3’te
se bu düşmen n anlamlı düzeyde azaldığı
görülmüştür (p=0 033) Bu sonuçlar İ/ model n n
over dokusunda öneml b r ant oks dan enz m
olan SOD akt v tes n anlamlı düzeyde azalttığını,
D vitamini verilmesinin ise SOD aktivitesini kısa
ve uzun dönemde koruduğunu desteklemekted r
(Tablo-1).
Plazma AMH değerleri ise Grup 1’de ortalama
olarak 2.09 (± 0.14) ng/mL saptanırken, Grup
2’de 1 45 (± 0 21) ng/mL ve Grup 3’te 1 67
(±0.08) ng/mL saptanmıştır Plazma AMH
sonuçları değerlend r ld ğ nde Grup 2’de ölçülen
AMH düzeyler n n Grup 1’e göre anlamlı düşük
olduğu görülmüştür (p=0.035). Grup 3’te ölçülen
AMH düzeyler se Grup 2’ye oranla daha yüksek
olmasına karşın k grup arasında stat st ksel
olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p=0 07) Bu
sonuçlar ışığında çalışmamızda uygulanan İ/
model n n plazma AMH düzeyler nde anlamlı b r
azalmaya neden olduğu ve İ/ uygulamasından
önce D v tamini verilmesinin over kaynaklı AMH
salınımına
olumlu
etki
gösterdiğini
desteklemektedir (Tablo-1).

Tablo-1. Plazma ve over dokusunda ölçülen biyokimyasal belirteçler.
Plazma AMH (ng/mL)

Over MDA (nM)

Over TAK (µM)

Over SOD (U/mL)

Grup 1 (Sham)

2 09 ± 0 14

152 6 ± 11 03

210 37 ± 15 25

1 77 ± 0 03

Grup 2 (İ/R)

1 45 ± 0 21

332 54 ± 44 51

147 50 ± 9 48

1 26 ± 0 11

Grup 3 (D vit+İ/R+48
saat)

1 67 ± 0 08

181 78 ± 29 29

231 17 ± 7

1 64 ± 0 07
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TARTIŞMA
Laparoskopinin açık cerrah ye göre m n mal
nvaz v b r tekn k olduğu düşünülmes ne rağmen,
oluşturulan pneumoper toneuma bağlı gel şen
ntraabdom nal basınç artışlarının özell kle
abdom nal organlarda h poperfüzyona neden
olab ld ğ
gerek deneysel gerekse kl n k
çalışmalarla ortaya konulmuştur Çalışmamızda
12 mmHg le oluşturulan pneumoper tonium
modelinde overlerde gelişen iskemi-reperfuzyon
hasarı tartışılmıştır B z d ğer çalışmalardan farklı
olarak oluşturulan deneysel İ/ modelinde D
vitamininin oksidatif stresteki koruyucu etkisini
biyokimyasal ve histolojik parametreler üzer nden
araştırdık
Laparoskop k cerrah n n avantajı
hastanede kalış ve rehab l tasyon süres n n kısa
olması, güncel akt v telere erken başlanması,
kozmet k y sonuçlarının olması, postoperatif
komplikasyonlarının ve morbiditen n azlığıdır
Normal ntraabdom nal basınç (10-15 mm Hg)
fizyolojik portal sistem basıncından (7-10 mm Hg)
yüksekt r. Bu sebepten ntraabdom nal basınç
artışı abdom nal organ ve s stemlerde perfüzyon
bozukluğuna neden olmaktadır (1).
Pneumoperitoneum esnasında oluşan İ/R
hasarının sol d ntraabdom nal organlar üzer ne
olan
etk s
b yok myasal
oks dat f
stres
parametreler , s tok n düzeyler ve h stopatoloj k
hasar düzey bakılarak çeş tl nsan ve hayvan
çalışmalarında araştırılmıştır (2, 3). Sadece
oksidatif stres parametrelerinin incelendiği d ğer
çalışmalardan farklı olarak, çalışmamızda skem
reperfüzyon döneminde oluşan oks dat f hasarın
doku AMH düzey üzer ne olan etk s de
çalışılmış, ayrıca oral D vitamini desteğinin
etk nl ğ araştırılmıştır ve n hayet nde gruplar
arasında AMH değerler arasında anlamlı
farklılıklar zlenm şt r
Doku ve plazmada MDA, SOD, XO (ksantin
oksidaz), NO (Nitrik oksit) artışı bu hasarı
oluşturmaktadır
ngwe ve ark çalışmalarında
pneumoperitoneum esnasında 3 saatte IL-6,
TNF, MDA, SOD ve iFABP ( ntest nal fatty ac d
b nd ng prote n) düzeyler nde artışın mult s stem
doku hasarına neden olduğunu gösterm şlerd r
(5). Güven ve ark
Yaptıkları çalışmada
pneumoperitoneum esnasında serbest oksijen
radikallerinin
lipit
peroks dasyonu
yoluyla
oluşturdukları hücresel hasarın ara ürünü olan
MDA değerler n n yükseld ğ n gösterm şlerd r (3)
Çalışmamızdaki oksidatif stres belirteç değerler
öncek çalışmalarla uyumludur.
Nesek-Adam
ve
ark.
pneumoperitoneum
esnasında oluşan İ/R hasarında total ant oks dan
Cilt 60 Sayı 1, Mart 2021 / Volume 60 Issue 1, March 2021

kapas ten n azaldığını gösterm şlerd r (6). Biler ve
ark yapmış oldukları çalışmada da oks dat f stres
bel rteçler sonuçları le benzer sonuçlar alınmıştır
(7). Çalışmamızda SOD ve TAK değer dağılımı
gruplar arası farlılıklar gösterm ş, İ/R grubunda
antioksidan
parametreler
TAK
ve
SOD
değerler n n azaldığı, D v tamini uygulanan grupla
kıyaslandığında ise istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde düşük olduğu izlenmiştir
Glantzounis ve ark. da laparoskopik cerrahideki
pneumoperitoneumun
serbest
oksijen
radikallerini,
oksidatif
stres
belirteçlerini
yükseltt ğ n , bunun
se total ant oks dan
kapas tey azalttığını gösterm şt r (8) B z m
çalışmamızda D v tam n desteği yapılmış grupta
histolojik skorlamada farklılıklar zlenm şt r
Kıray ve ark pneumoperitoneum esnasında over
yüzey
ep tel ndek
değ ş kl kler
elektron
m kroskobunda
ncelem şt r
(9)
D ğer
çalışmalardan
farklı
olarak
over
yüzey
epitelindeki geri dönüşümlü hasarın E vitamini
desteği yapılan grupta daha az olduğunu
gösterm şlerdir. Sadece intraabdominal basınç
artışının b le skem , serbest rad kal oluşumu,
proinflamatuar sitokin artışı sağladığını, apopitos
ve d ğer yolaklarla (TNF-α,IL-1,IL-6 artışı) hücre
hasarı oluşturduğunu gösterm şlerd r (10).
Yao ve ark. sıçan miyokart dokusunda VDR’nin
(v tam n D reseptörü) endojen ve ekzojen
aktivasyonunun miyokart enfartüsünde enfarktüs
alanını küçülttüğünü miyokart fonks yonlarını
y leşt rd ğ n , endoplazmat k ret kulumda CCAAT
(enhancer-binding protein homologous protein)
ve
caspas-12
ekspresyon
aktivasyonunu
sağladığını
ve
kardiomiyosit
apopitosunu
azalttığını gösterm şlerd r. Bunun dışında VD
akt vasyonunun
m yokard yal
skem k
reperfüzyonda otofaji d sfonks yonunu azalttığı ve
metallot on n
bağımlı
oks dat f
stres
mekan zmalarını nh be ettt ğ göster lm şt r (4).
Ayrıca Goncalves ve ark. çalışmalarında D
vitamini eks kl ğ n n akut böbrek skem s nden
sonra kron k böbrek hastalıklarına progresyonu
arttırdığını gösterm şt r (11) Ayrıca D vitaminin n
gastr k ep tel hücreler nde skem k hasarı önled ğ
göster lm şt r (12). Biz de kend çalışmamızda
sıçanlarda
oluşturduğumuz
laporoskopik
pneumoperitoneum modelinde overlerde İ/
hasarının boyutunu histolojik ve biyokimyasal
belirteçlerle
araştırdık
ve
İ/
hasarının
önlenmes nde D vitamini etkinliğinin sonuçlarını
değerlendirdik Elde ett ğ m z ver ler ışığında D
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vitamini uygulanan grupta oks dat f hasar
boyutunun daha düşük olduğunu gözlemledik.
SONUÇ
Günlük prat ğ m zde görülen over n İ/ hasarının
önlenmes fert l zasyonun korunması açısından
öneml d r
D
v tam n nin
etkisi
sadece
laporoskopik
pneumoperitoneum
model nde
değ l, over n d rekt ya da nd rekt olarak oks dat f
strese maruz kaldığı radyoterap veya kemoterap

gibi uygulamalar öncesinde de kullanılabilir D
vitamininin insan overindeki etkiler n göstermek
ç n daha gen ş çaplı ve kapsamlı araştırmaların
gerektiği ise çok açıktır
Çıkar çatışması
Hiçbir yazarın herhangi bir firma ile maddi ilişkisi
yoktur.
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