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ÖZET 

 
Bu çalışmada, sildenafilin sıçan overlerinde oluşturulan iskemi reperfüzyon (I/R) 

hasarına etkisi araştırıldı. 

Deney hayvanları olarak ağırlıkları ortalama 200-220 g olan 18 adet Albino 

Wistar türü dişi sıçan kullanıldı. Hayvanlar üç farklı deney grubuna ayrıldı. Grup 1 

(n=6): kontrol grubu, grup 2 (n=6): I/R grubu ve grup 3 (n=6): I/R+sildenafil grubu 

olarak planlandı. Kontrol grubuna laparotomi yapıldı ve overlere herhangi bir işlem 

yapılmadı. I/R grubunda, overlerde bilateral iskemi oluşturuldu. 3 saat iskemide kalan 

overlerin 3 saat reperfüzyonu sağlandı. I/R+sildenafil grubuna ise 2. gruptaki gibi 

iskemi sonrası reperfüzyon işlemi yapıldı. İskemi bitimine yarım saat kala oral yolla 1.4 

mg/kg sildenafil verildi. Her bir grupta deney sonunda overler çıkarıldı. Çıkarılan her 

iki overden bir tanesi histopatolojik olarak incelendi. Diğer overde malondialdehit 

(MDA) düzeyi ve miyeloperoksidaz (MPO), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon 

peroksidaz (GPx) aktivitelerinin ölçümü yapıldı. Ayrıca kan alınarak elde edilen serum 

örneklerinde interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekroz faktör-α (TNF-α) düzeyleri ölçüldü. 

Over dokusu MPO aktivitesi ve MDA düzeyleri ile serum IL-6 düzeyleri, I/R 

grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yükseklik gösterirken (sırası ile 

p=0.0001, p=0.016 ve p=0.015), TNF-α düzeylerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunamadı. Doku SOD (p=0.030) ve GPx (p=0.010) aktivitelerinde de I/R grubunda 

kontrol grubuna göre düşük olduğu gözlendi. I/R+sildenafil grubunda over MDA düzeyi 

ve MPO aktivitesi I/R grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu tespit edildi (sırası 

ile p=0.044 ve p=0.022). Yine over dokusu SOD aktivitesi I/R+sildenafil grubunda I/R 

grubuna göre daha yüksek idi (p=0.015). 

Histopatolojik olarak I/R+sildenafil grubunda doku hasar düzeyi kontrol 

grubununkine benzer iken I/R grubunda hasar düzeyleri kontrol grubundan (p=0.002) ve 

I/R+sildenafil grubundan (p=0.026) daha yüksekti. 

Bu sonuçlar, sildenafilin antiinflamatuar etkisinden dolayı oksidatif stresi 

azaltıp, antioksidan enzim aktivitelerini uyararak I/R sürecinde oluşan oksidatif hasarı 

azaltabileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler: İskemi reperfüzyon, over, sildenafil. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present study was to examine the effect of sildenafil on 

ischemia reperfusion (I/R) injury in ovaries of rats.  

Eighteen Albino Wistar female rats between 200 and 220 g in weight were used 

as the experimental animals. Animals were divided into three experimental groups. 

Group 1 (n=6): Control, group 2 (n=6): I/R group and group 3 (n=6): was planned as the 

I/R+sildenafil group  

In the control group, only laparotomy was performed. In I/R group, bilateral ischemia 

was performed. Three hours later, ovarian tissues were reperfused. In I/R+sildenafil 

group, similar to group 2, reperfusion was performed after ischemia. Two and half 

hours after the induction of ischemia, the rats were given sildenafil orally (1.4 mg/kg). 

Then ovaries were removed. One of the ovaries was used for histopathological 

examination; in other ovary, tissue MDA levels and MPO, GPx and SOD activities were 

measured. 

While ovarian MPO activity and MDA levels, and serum IL-6 levels were higher 

in I/R group than in the control group (p=0.0001, p=0.016 and p=0.015, respectively), 

serum TNF-α levels was not different from control group. Ovarian tissue SOD 

(p=0.030) and GPx (p=0.010) activities were lower in I/R group than in the control 

group. In I/R+sildenafil group, ovarian tissue MDA levels and MPO activity were lower 

than in I/R group (p=0.044 and p=0.022, respectively). Also, ovarian tissue SOD 

activity of I/R+sildenafil group was found increased when compared to that of I/R 

group (p=0.015).  

In histopathological analysis, in I/R+sidenafil group, tissue damage levels were 

similar to controls, whereas tissue damage levels in I/R were higher than in control (p= 

p=0.002) and I/R+sildenafil groups (p=0.026).    

These results showed that sildenafil may reduce oxidative damage in ovaries 

induced by I/R through decrease in oxidative stress and increase in antioxidant enzyme 

activities, depending on its anti-inflammatory effects.   

 

Key words: Ischemia reperfusion, ovary, sildenafil. 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Over torsiyonu hem çocukları hem de ergenlik dönemindeki bayanları etkileyen 

ve esas olarak overlerin kan dolaşımının engellenmesi sonucu acil ameliyat gerektiren 

jinekolojik bir sendromdur (1).  

Over torsiyonu % 2,7 görülme sıklığı ile beşinci sırada yer alan jinekolojik acil 

bir durumdur (2). Over torsiyonunun tedavisi ooferektomi (overlerin çıkarılması) dir.  

Bu yaklaşım özellikle üreme çağındaki kadınlar için önemlidir. Over torsiyonu 

genellikle geç teşhis edilmektedir. Torsiyonun erken tanı alması prognozda önemli bir 

faktördür ve bu nedenle erken teşhis overlerin kaybını ve infertiliteyi önleyebilir. (3). 

 Eğer torsiyon erken klinik tanısal parametreler ile teşhis edilirse infarktüse gidiş 

önlenebilir ve torsiyone over cerrahi olarak (detorsiyon) tamir edilerek kan akımı 

yeniden sağlanabilir (4, 5). Ancak over torsiyonunda kan akımı düzeltildiği zaman I/R 

hasarı oluşabilir ve bu durum lokal ve sistemik problemlere neden olabilir (3) ve over 

torsiyonundaki primer patofizyolojik olay bu iskemi ve takip eden reperfüzyondur (6). 

Hasar mekanizmaları tam olarak anlaşılamamakla birlikte I/R hasarında, polimorf 

nüveli lökosit (PMNL)’lerin ürettiği serbest oksijen radikallerinin (SOR), kompleman 

aktivasyonunun ve sitokinlerin etkili olduğu gösterilmiştir (7-9).  

Beyin, miyokard, böbrek, over ve diğer organlarda oluşan I/R hasarında, 

süperoksit radikalleri (O2
.-
), hidrojen peroksit (H2O2), hidroksil radikalleri (

.
OH) gibi 

reaktif oksijen moleküllerinin aşırı üretimi söz konusudur (10-12). Oluşan reaktif 

oksijen molekülleri ve onların ürünleri hücre membranlarını tahrip ederler (13). 

Reperfüzyon sırasında oluşan doku hasarının farklı bir patogenezi de SOR’ların 

salınımına neden olan aktive olmuş nötrofillerin birikimidir. Çeşitli antiinflamatuar ve 

antioksidan serbest radikal süpürücüleri dokularda bu tarz bir I/R hasarı oluşmasını 

engellemek amacıyla kullanılmaktadır (14, 15).  

Sildenafil, siklik guanozin monofosfatın (cGMP) 5’GMP’ye hidrolizini 

önleyerek cGMP düzeylerini artıran siklik guanozin fosfodiesteraz 5 (PDE5) 

inhibitörüdür. İlk olarak pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılmaya başlanan 

sildenafil, erektil disfonksiyonunun tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kardiyak hipertrofi, myokardial iskemi, konjestif kalp yetmezliği tedavisinde de faydalı 

olabileceği bulunmuştur (16).  
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Sildenafil, antioksidan ve antiinflamatuar özelliği olan bir PDE5 inhibitörü olup, 

lipid peroksidasyonunu, sitokin üretimi ve/veya salınımını ve nötrofil birikimini 

önlenmesi gibi yararlı etkilerinin olduğu tesbit edilmiştir (17-22). Renal ve kardiak I/R 

hasarında sildenafilin koruyucu etkilerinin bulunduğu gösterilmiştir (23, 24). 

Sildenafilin intestinal I/R’de nitrik oksit (NO) etkisinin artışı ile ileumda lökosit 

infiltrasyonunu azalttığı ve oksidatif hasarı iyileştirdiği gösterilmiştir (25). Sildenafilin 

testis I/R’de SOD ve GPx aktivitelerini artırması ve MDA düzeylerini düşürerek I/R 

hasarını azalttığı yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur (22).  

Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri bulunan sildenafilin over I/R 

hasarında etkisinin olup olmadığı şimdiye kadar araştırılmamıştır. Bu çalışmada biz 

sildenafil verilmesinin over I/R hasarına karşı koruyucu özelliklerinin olup olmadığını 

araştırmayı amaçladık. Bu nedenle, Over I/R sonrası, over doku örneklerinde MDA 

düzeyleri, MPO, SOD ve GPx aktiviteleri, serum örneklerinde IL-6 ve TNF-α 

düzeylerinin ölçümü yapıldı. Histopatolojik olarak doku örnekleri Hematoksilen Eosin 

boya ile boyanarak ışık mikroskobu ile değerlendirildi.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. İskemi  

İskemi, doku veya organı perfüze eden kan akımındaki yetersizliğe bağlı 

olarak meydana gelen geri dönüşümlü veya dönüşümsüz hücre ve doku hasarıdır (26). 

İskeminin parankim üzerine etkisi iskeminin yoğunluğu, süresi, hücre tipi ve metabolik 

ihtiyaçlarına göre değişiklikler gösterebilir.  

Hücrede normal fonksiyonların sürdürülebilmesi için oksijen (O2)  gereklidir. 

İskemi sonucu dokulara yeterli O2 sağlanamaması hücre fonksiyon bozukluğuna ve 

sonuçta hücre ölümüne neden olan bir dizi kimyasal olayları başlatmaktadır (27, 28). 

Hücre içinde O2 basıncının azalması durumunda, oksidatif fosforilasyon ve enerji 

açısından zengin adenozin trifosfat (ATP) ve kreatin fosfat gibi yüksek enerjili 

bileşiklerin sentezinin azalması söz konusu olur ve enerji üretimi yavaşlar ya da durur 

(29). Hücrede başlıca enerji kaynağı, anaerobik glikoliz olur; ancak anaerobik glikoliz, 

oksidatif fosforilasyona göre minimal bir ATP üretimi sağlar. Enerji kaynağı olan ATP 

nin bu kaybı hücre içinde olumsuz etkiler gösterir. Hücresel ATP’deki azalma, 

adenozin monofosfatın artışıyla birliktedir (29). Böylece hücre içi enerji gereksinim 

düzeyi ATP üretim hızını geçer. Ayrıca mitokondri tarafından indirgenmiş nikotinamid 

adenin dinükleotit oksidasyonundaki azalma ile laktat ve protonların (H
+
) birikimi, 

hücre içi pH sının düşmesine yol açar ve bu durum anaerobik glikolizi inhibe eder. 

Hücre içinde artmış H
+
’lar membranda bulunan Na

+
/H

+
 taşıyıcısı ile hücre dışına 

verilir. Ancak ATP azalması sonucu ATP bağımlı membran pompalarının fonksiyonu 

bozulur. Örneğin hücre içi Na
+
 konsantrasyonu membranda bulunan Na

+
/K

+
/ATPaz 

aracılığıyla düşük tutulur. Ancak ATP azalması bu pompanın aktivitesini azaltır ve 

bunun sonucu olarak hücre içi Na
+
 konsantrasyonu artar. Hücre içinde artmış Na

+
 

başka bir transport proteini olan Na
+
/Ca

+2 
taşıyıcısı aracılığıyla hücre dışına atılırken bu 

durum hücre içi kalsiyum (Ca
+2

) konsantrasyonunun artışı ile sonuçlanır (30).  

Hücre içerisindeki Ca
+2

’nin konsantrasyonundaki artış, sadece hücre dışından 

hücre içerisine Ca
+2

 geçişinden değil, aynı zamanda mitokondri ve endoplazmik 

retikulum gibi hücre içi organellerden salınan Ca
+2

’den de kaynaklanmaktadır. Artmış 

Ca
+2

, fosfolipaz, proteaz, ATPaz ve endonükleaz gibi çok sayıda enzimin aktivasyonuna 

neden olarak doku hasarına katkıda bulunur (29, 31). 
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Ksantin oksidoredüktaz (XOR) enzimi, ksantin oksidaz (XO) ve ksantin 

dehidrogenaz (XDH) enzim aktivitesi gösteren ve oksidoredüktazlar sınıfına giren 

sitozolik bir flavoproteindir. Pürin nükleotidlerinin katabolizmasında görev alır ve 

hipoksantinin ksantine, ksantinin de ürik aside yükseltgenmesi reaksiyonunu katalizler 

(32). Sağlıklı dokularda enzimin yaygın olarak bulunan formu XDH şeklindedir. XDH, 

hipoksantini ksantine ve ksantini ürik aside dönüştürürken elektron alıcısı olarak daha 

çok NAD’yi kullanırken XO elektron alıcısı olarak O2’yi kullanır. Ancak iskemi gibi 

patolojik durumlarda hücre zarının geçirgenliğinin bozulması ve hücre içi Ca
+2

 

konsantrasyonunun artmasıyla Ca
+2

 bağımlı proteazların aktivasyonu sonucu enzim, XO 

aktivitesi gösterir (33). XO aktivitesi O2 gerektirdigi için iskemik dokuda XO birikimi 

olur. Dolayısıyla, iskemik dönemde hipoksiye bağlı hipoksantin ve XO birikimi söz 

konusudur. Reperfüzyon sırasında ortamda artan O2 sayesinde, XO aktivitesinin artışı 

ile katalizlediği reaksiyon ürünü olarak O2
.-
 ve H2O2 meydana gelir (34).  

Oksidasyona neden olan ve O2 kaynaklı metabolitler SOR olarak adlandırılır ve 

major kaynağı mitokondridir. Fizyolojik koşullarda mitokondri iç membranı membran 

potansiyelini ve pH gradiyentini sürdürmek için geçirgen değildir. Ancak Ca
+2

 ve SOR 

artışı durumunda “mitochondrial permeability transition pore’’ (MPTP) olarak bilinen iç 

mitokondriyal membranda bulunan nonspesifik porlar açılır (35). Halestrap ve ark. (36, 

37) normal koşullarda ve iskemik periyotta MPTP’nin kapalı olduğunu ve reperfüzyona 

bağlı olarak açıldığını göstermiştir. Son çalışmalar erken reperfüzyon sırasında 

SOR’ların aşırı artışı MPTP’nin açılması için tetikleyici olduğunu desteklemektedir (38, 

39). MPTP’nin açılması mitokondriyal membranın depolarizasyonuna, ATP sentezinin 

azalmasına ve hücre nekrozuna neden olur. Uzun süre MPTP’nin açık kalması 

mitokondri dış membranının rüptürüne, matrikste ödeme ve sitokrom c gibi 

proapoptotik moleküllerin sitozole salınımına neden olur ve sonuçta kaspaz bağımlı 

veya kaspaz bağımsız yollar aracılığıyla hücre apoptozisine yol açar (40, 41).  

İskemi, hücrede birçok proteinin sekresyon ve ekspresyonun artışına neden olur 

(42-44). Örneğin iskemide nükleer faktör-kB (NF-kB)’nin aktivasyonu ve inflamatuar 

mediatörlerin artışı söz konusudur. NF-kB’nin aktivasyonu P-selektin, L-selektin, 

intersellüler adhezyon molekülü (ICAM) ve trombosit-endotel hücre adhezyon 

molekülü (PECAM) gibi adhezyon moleküllerinin ekspresyonunun artışına ve 

reperfüzyon sırasında I/R hasarı oluşan yerde lökositlerin adhezyonunun artışına neden 
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olur. Aynı zamanda iskemi, TNF-α, IL-1, IL-6 ve IL-8 gibi proinflamatuar sitokinlerin 

ve endotelin gibi bazı vazoaktif ajanların sekresyonunu uyarırken, NO ve prostasiklin 

gibi vazoaktif ajanların ekspresyon ve sentezini baskılamaktadır. Sitokinler nedeni ile 

inflamasyon oluşurken endotelyal NO ve prostasiklinin baskılanması vazokonstrüksiyon 

ve trombosit agregasyonuna neden olur. İskemide gelişen bu olaylar reperfüzyonda 

daha da şiddetlenerek doku hasasının artışı olacaktır (45, 46).  

 

Tablo 2.1. İskeminin Başlıca Hücresel Etkileri (45). 

1. Hücresel asidoz 

2. Sarkoplazmik membran potansiyel kaybı 

3. Hücresel ödem 

4. Sitoskeletonda düzensizlik 

5. ATP ve fosfokreatinin azalması   

6. Lökosit adhezyon moleküllerinin artmış ekspresyonu 

7. Sitokin sekresyonu (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8 ve diğerleri) 

 

2.2. Reperfüzyon 

İskemiye bağlı hasarın geri döndürülebilmesinde doku reperfüzyonu gerekli 

olmasına karşın paradoksal olarak, reperfüzyon sonrası sağlanan O2 ve metabolitler 

iskemi sırasında oluşan doku hasarının artışına neden olur. İskemi ve daha sonrasında 

oluşan reperfüzyona bağlı gelişen hasara I/R hasarı denir. I/R hasarı ile ilgili yapılan 

çalışmalarda iskemiye göre reperfüzyonun çok daha fazla toksik ürün oluşturduğu 

gösterilmiştir (47).  

Reperfüzyon, ciddi endotelyal disfonksiyon ile ilişkilidir. Reperfüzyon sırasında 

oluşan ve endotel üzerinde hasara neden olan SOR’lar, endotel hücreleri tarafından 

endotelin sentezindeki artış ve NO sentezindeki azalma gibi faktörler endotel 

disfonksiyonuna neden olmaktadır (48).  

Reperfüzyonda reoksijenizasyonun sağlanmasıyla, iskemi sırasında oluşan XO 

enzimi aktive olarak biriken hipoksantini sırasıyla ksantin ve ürik aside dönüştürürken 

O2
.-
  radikali ve H2O2 oluşumuna neden olur (12, 49, Şekil 2.1).   
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Şekil 2.1: İskemi Reperfüzyonda Ksantin Oksidaz Enziminin Rolü (33) 

 

Reperfüzyon hasarından başlıca iki mekanizmanın sorumlu olduğu kabul 

edilmektedir: 

1- İnflamatuar yanıt 

        - Nötrofil-endotel etkileşimi 

        - Kompleman aktivasyonu 

2- SOR oluşumu 

 

2.3. Reperfüzyon Hasarı  

2.3.1. İnflamatuar Yanıt 

Reperfüzyon ile uyarılan inflamatuar yanıt, kompleman ve PMNL-endotel 

aktivasyonu ile karakterizedir. Eğer inflamatuar cevap, reperfüzyonla ilişkili vücut 

bölgesini ya da vücudun temel bir organını etkilerse, birçok sitokinin, kemokinin ve 

proinflamatuar metabolitlerin dolaşıma geçmesi durumunda, inflamasyon tüm vücuda 

yayılabilir. Bu proinflamatuar durumun yansımaları, organdan organa farklılık gösterir 

ve başlangıçtaki inflamasyonun şiddetine bağlıdır. Artmış kapiller yoğunluğa sahip 

akciğer gibi organlar bu enflamasyona daha hassastır. Aktive nötrofiller iskemiye 

uğrayan diğer organların parankimini infiltre eder ve daha ileri hasarlara neden olur. 

Sonuç olarak lokal disfonksiyondan organ yetmezliğine kadar giden sonuçlar görülebilir 

(50).  
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2.3.1.1. Nötrofil-Endotel Etkileşimi 

Nötrofiller inflamatuar yanıtta ve reperfüzyonla ilişkili lezyonların oluşumunda 

merkezi bir role sahiptir (50). I/R’de aktive olan ilk hücre nötrofil olup, hasarın en 

önemli hücrelerindendir. Daha önceleri nötrofillerin I/R hasarının tetikleyicisi oldukları 

kabul ediliyorken, günümüzde mikrovasküler hasar oluşumunun çoğundan sorumlu olan 

nihai mekanizma oldukları düşünülmektedir (51).   

Nötrofillerin dolaşımdan inflamasyon bulunan bölgeye geçişi üç aşamalı süreçte 

gerçekleşir (Şekil 2.2):  

1-Endotele nötrofillerin zayıf adhezyonu 

2-Endotele nötrofillerin sıkı adhezyonu  

3-Nötrofil göçü   

 

 

Şekil 2.2: Lökositlerin Damar Endoteli ile Etkileşim Mekanizması (45, 50).  

 

Bu olayda adhezyon moleküllerinin üç grubu sorumlu tutulmaktadır: selektinler, 

CD11a/CD18, CD11b/CD18 ve CD11c/CD18 gibi β2 integrinler ve immünglobulinler. 

1-Endotele nötrofillerin zayıf adhezyonu: İlk olarak, endoteldeki E ve P-selektin 

ile PMNL yüzeyinde bulunan P-selektin glikoprotein-1 (PSGL-1) molekülü ile 

etkileşerek ‘Rolling’ adı verilen lökositin endotele bağlanması olayı gerçekleşir (45, 

50).  
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2-Endotele nötrofillerin sıkı adhezyonu: Reperfüzyon sonucu meydana gelen 

inflamatuar cevap, integrin ve reseptör oluşumunu uyararak, lökositlerde hücre iskeleti 

değişiklikleri ve güçlü lökosit-endotel adhezyonuna neden olur. Lökositlerin üzerindeki 

β2 integrinler ile endotelyal ICAM-1 reseptörleri arasındaki etkileşim sonucunda 

endotel-lökosit adhezyonu gerçekleşir. SOR, PAF ve LTB4 gibi moleküller nötrofillerin 

hücre içi granüllerinde β2 integrinlerin ekspresyonunu artırırken, TNF-α, IL-6 ve IL-1 

gibi sitokinler endotelyal ICAM-1 ekspresyonunu artırır (50, 52).  

3-Nötrofil göçü: Adhezyonun ardından endotelyal hücreler arasından geçen 

lökositler, inflamasyon bölgesine göç eder. Bu olaya ‘transmigrasyon’ adı verilir. Bu 

olayda immünglobulin süperfamilyasına ait olan PECAM-1 ve kemotaktik ajanlar 

önemli rol oynar. Lökositlerin göçü sırasında, lökositlerden salgılanan kollajenazlar 

bazal membran parçalanmasında ve lökositlerin interstisyel alana geçişlerinde önemli 

rol oynar (53).  

I/R’de PMNL’ye bağlı doku hasarı; sitoplazmik granüllerden salınan elastaz, 

proteaz, kollajenaz, lipooksijenaz, fosfolipaz gibi proteolitik enzimler, NADPH oksidaz 

tarafından oluşturulan SOR ve kapiller seviyede lökosit tıkaçlarının oluşması sonucunda 

meydana gelmektedir. Dolayısıyla PMNL, iskemik dokuda hasarın genişlemesine neden 

olur. Bu yüzden, doku reperfüzyonu, endotelyal hasar, kapiller tromboz ve SOR 

oluşumu ile süregelen nötrofil aktivasyonu ve göçü arasında bir kısır döngü oluşumuna 

neden olarak doku hasarına katkıda bulunur (54-58).  

Reperfüzyon ile birlikte meydana gelen Ca
+2

 artışı, fosfolipaz A2 aktivitesinde 

anlamlı bir yükselme meydana getirmektedir. Fosfolipaz A2 etkisi ile salıverilen 

araşidonik asitten siklooksijenaz enziminin etkisi ile prostaglandinler, prostasiklin ve 

tromboksan A2 sentezlenirken, lipooksijenaz enzimi katalizölüğünde lökotrienler 

oluşmaktadır. Oluşan bu ürünler vazokonstrüksiyona, vazodilatasyona, vasküler 

permeabilite artışına, trombosit kümelenmesine ve nötrofillerin kemotaksisi sonucu 

nötrofillerin endotele adhezyonuna ve interstisyumda nötrofil degranülasyonuna yol 

açar (50, 59). Özetle interstisyuma gelen aktive nötrofiller doku hasarına neden olur. 

Oluşan doku hasarı başlıca yaygın SOR üretimi, nötrofil granül içeriğinin salınımı ve 

araşidonik asit metabolitleri ile ilişkilidir (50).  

MPO, özellikle PMNL, monosit, bazofil ve eozinofil gibi memeli granüler 

lökositlerinde bulunan oksidoredüktaz sınıfından bir enzimdir. MPO bu hücrelerin 
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bakterisidal yeteneklerine katkıda bulunur. MPO aktivitesi yaygın olarak ölçülmekte 

olup çeşitli dokularda PMNL içeriğini belirlemede bir marker olarak kabul edilmektedir 

(60). MPO aktivitesindeki artışın, I/R hasarında nötrofil birikimine ve doku hasarına 

neden olacağı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. MPO aktivite artışının, hücre 

membran fosfolipidlerinin lipoperoksidasyonu sırasında salınan fosfolipid kaynaklı PAF 

gibi mediatörlerin artışı sonucu meydana gelebileceği de gösterilmiştir (61).  

TNF-α ve IL-1β moleküllerinin yaygın olarak makrofaj hücreleri ile mast 

hücrelerinden ve aktive nötrofiller tarafından sentezlendikleri gösterilmiştir (62, 63). 

TNF-α; IL-2 reseptör ekspresyonunu, ICAM-1’in ekspresyonunu ve NADPH oksidazı 

uyararak nötrofil adhezyonu ve degranülasyonunu artırır (64).  

Kısa süreli turnike uygulamalarında dahi, reperfüzyonla birlikte transendotelyal 

migrasyonla ekstravasküler dokulara nötrofillerin geçtiği klinik çalışmalarla 

gösterilmiştir (65, 66). Yapılan klinik ve deneysel çalışmalarda, proinflamatuar 

sitokinlerden özellikle TNF-α, IL-1β ve IL-6’nın, iskelet kası I/R’sinde plazmadaki 

düzeylerinin belirgin olarak arttığı ve bu sitokinler aracılığıyla hem lokal hasarın daha 

da ağırlaştığı, hem de uzak organ hasarının tetiklendiği gösterilmiştir (67, 68). Plazma 

düzeyleri artan bu sitokinler, böbrek, kalp, karaciğer ve akciğer gibi uzak organlarda 

nötrofil-endotel reaksiyonuna veya apopitozise neden olarak bu organlarda hasara neden 

olmaktadır (69-71).  

 

2.3.1.2. Kompleman Aktivasyonu 

Kompleman sistemi karaciğerde sentezlenen, serumda bulunan ve özellikle 

doğal bağışıklıkta önemli rol oynayan yaklaşık 30 proteinden oluşur. İnflamasyona 

bağlı olarak plazmada inaktif halde bulunan enzimlerin kademeli aktivasyonu ile 

kompleman sistemi aktive olur. Bu yolda aktive olan proteinler anaflatoksin, 

inflamasyon bölgelerinde vazodilatasyon, vasküler permeabiliteyi artıran ve fagositlerin 

endotele yapışmasını uyaran etkiler gösterirler (72).  

I/R hasarında kompleman sisteminin rolü tam manasıyla açıklığa 

kavuşturulamamıştır. Kompleman sisteminin aktive olmasıyla C3a, C5a, C3bi ve C5b-9 

gibi proinflamatuar komponentler oluşmakta ve bu moleküller lökosit aktivasyonu ve 

kemotaksisin uyarılmasına neden olurlar. Bununla birlikte C5a; TNF-α, monosit 

kemoatraktan protein-1, IL-1 ve IL-6 gibi sitokinlerin sekresyonunu ve sentezini direkt 
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olarak uyararak inflamatuar yanıtın artışına neden olmaktadır. Kompleman sisteminin 

aktivasyonu (özellikle C5b-9) aynı zamanda endotelyal NF-kB’yi aktive ederek endotel 

ve nötrofillerin yüzeyinde bulunan P-selektin, L-selektin, ICAM-1, vasküler hücre 

adhezyon molekülü-1 (VCAM-1) gibi adhezyon moleküllerinin ekspresyonunu artırır. 

C3bi endotel yüzeyindeki nötrofillerin adhezyonunda rol oynar. C5b-9 endotelde 

monosit kemoatraktan protein-1 ve IL-8 sentezini uyararak lökosit aktivasyonunu ve 

kemotaksisi aktive etmektedir. Sonuçta C5b-9 endotel bağımlı vazodilatasyonu inhibe 

etmesi ve endotel hücrelerinde cGMP’yi azaltmasıyla vasküler tonusu bozmaktadır (45, 

73-76).  

 

2.3.2. Serbest Oksijen Radikalleri 

XO, NADPH oksidaz ve elektron transport zincirinin bozulması ve araşidonik 

asit yolu SOR’ların major kaynaklarıdır (77-79). İskemik dokunun reperfüzyonu, O2
.-
 

anyonu, 
.
OH, H2O2, HOCl ve NO kaynaklı peroksinitriti içeren toksik reaktif O2 

moleküllerin oluşumu ile sonuçlanır (80). 

Reperfüzyon safhasının ilk 10-30 saniyesi içinde SOR patlaması görülmektedir 

(81).  

XO enzim aktivitesi ile O2 ve hipoksantinin birbirleriyle olan etkileşimi sonucu 

O2
.-
 üretilir. Oluşan O2

.-
, H2O2 için kaynak oluşturur. H2O2 geçiş metalleriyle (genellikle 

serbest demir) reaksiyona girerek, 
.
OH’ı oluşurturur. O2

.-
  gibi, H2O2 de çok fazla reaktif 

bir molekül olmayıp, en önemli toksik etkisi, 
.
OH’ın oluşumudur.  

 

                                            NADPH oksidaz 

            2O2 + NADPH                                             2O2
.-
+ NADP

+
 +H

+ 

 

 

Ayrıca nötrofildeki lizozomlarda bulunan MPO enzimi ve Cl
-
 gibi halidlerin 

varlığında MPO, H2O2’yi HOCl’ye dönüştürür. HOCl ise kuvvetli bir oksidan ajandır 

(53).  

   

                                     MPO 

H2O2 + Cl
- 
+ H

+
     

                                      
    HOCl + H2O 
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Aynı zamanda O2
.-
’nin NO ile reaksiyonu sonucu peroksinitrit oluşur ki bu da 

doku hasarına neden olan bir başka radikaldir (9, 82, 83).  

 

 

Reperfüzyon sırasında serbest radikallerin oluşumuna bağlı olarak, hücrenin 

temel yapı ve fonksiyonlarında değişik derecelerde hasar oluşmaktadır. Bu hasara en 

fazla duyarlı olan yapılar ise membran lipidleri, proteinler, nükleik asitler ve DNA’dır. 

Serbest radikaller hücrelerin protein, DNA, karbonhidrat, lipid ve diğer molekül 

grupları ile etkileşerek, fonksiyonlarının bozulmasına ve buna bağlı olarak doku 

hasarına neden olur (84). Ayrıca SOR, NF-kB ve nötrofilleri aktive eder. Böylece TNF-

α, IL-6 ve PAF gibi sitokin üretimini, adhezyon moleküllerinin ekspresyonunu ve 

endotel yüzeyine adhezyonu uyarırlar (45, 85).  

Normal koşullarda organizmada üretilen SOR’lar antioksidan savunma sistemi 

ile nötralize edilmektedir. SOD, katalaz (CAT), GPx, E vitamini, glutatyon ve C 

vitamini savunma sistemleri içinde en etkin olanlardır (86). SOR’ların üretimi ve 

antioksidan savunma sistemleri arasında bulunan dengenin SOR’ların lehine artışı 

sonucu vücutta oksidatif hasar oluşmaktadır (87).  

 

2.4. Serbest Radikaller 

Atomlarda, elektronlar “orbital” adı verilen uzaysal bölgelerde çiftler halinde 

bulunurlar. Tanım olarak serbest radikaller dış orbitalde paylaşılmamış bir elektron 

taşıyan bileşiklerdir. Ömürleri çok kısa olan bu tanecikler kararsız bir yapı gösterirler. 

Etrafındaki moleküller ile etkileşime girerek bir elektron almaya çalışırlar. Böylece 

kararlı hale ulaşmak isterler (88).  

Serbest radikaller, bağımsız olarak bulunabilirler. Kendi yörüngelerini 

tamamlamak için komşu bir molekülden elektron alarak tepkimeleri başlatır. Ancak 

yörüngesinde tek elektron taşıyan geçiş metalleri (Fe, Cu, Mo) gibi her molekül radikal 

değildir. Bu metaller göreceli olarak kararlıdır, zincir tepkimelerini başlatamazlar ve 

hücre proteinine bağlı olarak bulunmaktadırlar (89).  
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Fizyolojik veya patolojik reaksiyonlar esnasında başka moleküller ile kolayca 

elektron alış verişine girip onların yapısını bozan bu moleküller ‘serbest radikaller’, 

‘oksidant moleküller’ veya ‘reaktif O2 molekülleri’ olarak adlandırılmaktadır. Serbest 

radikaller ortaklaşmamış elektronlarından dolayı oldukça reaktif moleküllerdir (90, 91).  

Serbest radikaller üç yolla meydana gelirler: 

1-Bir molekülün kovalent bağının homolitik ayrılması ile oluşur. Kovalent bağı 

oluşturan 2 elektronlardan her birinin tek olarak bir atomda kalması ile sonuçlanan bağ 

kırılması. 

X ׃ Y    →     X
.
 + Y

.
 

            2-Normal bir molekülden tek bir elektronun kaybı. 

X ׃        →     X
.
 + e

─
 

3-Bir moleküle tek bir elektronun transfer edilmesi. 

X + e
─
   →    X

.─
 

Serbest radikaller pozitif yüklü, negatif yüklü veya elektriksel olarak nötral 

olabilirler. Biyolojik sistemlerde en yaygın görülen serbest radikal oluşumu yolu, 

elektron transferidir (91, 92).  

İki serbest radikalin birbiri ile reaksiyona girmesiyle radikal olmayan bir bileşik 

meydana gelirken her iki serbest radikal yok edilir. Bir serbest radikal, radikal olmayan 

bir molekülle reaksiyona girince bir başka serbest radikal oluşturur. Böylece bu özellik 

sayesinde serbest radikallerin zincir reaksiyonları oluşturabilmeleri sağlanır (12).  

Canlılarda serbest radikallerin oluşumu ile yıkımı arasında bir denge 

bulunmaktadır. Bu duruma oksidatif denge adı verilmektedir. Denge hali devam ettiği 

sürece oluşan serbest radikallerin canlı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.  

Bu denge halindeki durum herhangi bir nedenle bozulur veya bu bileşiklerin oluşum 

hızı yıkım hızını aşarsa oksidatif stres meydana gelmekte ve serbest radikallere bağlı 

hücre hasarı ortaya çıkmaktadır (93).  

 

2.4.1.Serbest Oksijen Radikalleri ve Reaktif Oksijen Türleri 

2.4.1.1. Süperoksit Radikali 

Tüm aerobik hücrelerde O2’nin bir elektron alarak indirgenmesi sonucu serbest 

O2
.-
  radikal anyonu meydana gelir.  
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O2 + e
−                                

O2
.- 

 

O2
.-
, düşük pH değerlerinde daha reaktif olup oksidan perhidroksil radikali 

(HO2
.
) oluşturmak üzere protonlanır. Fizyolojik pH’daki protonlanmış formu %1’den 

azdır. O2
.-
  anyonu hem okside edici hem de indirgeyici özelliğe sahiptir. Asıl önemi 

H2O2 kaynağı olması ve geçiş metal iyonlarının (Fe
+3

, Cu
+2

, Mn
+2

, Mo
+5

)  indirgeyicisi 

olmasıdır. 
.
OH’dan daha az reaktif olan O2

.-
 ortaya çıktığı hücre bölümlerinden daha 

uzak hücrelere kolaylıkla geçerek başka radikallerin oluşumuna ve doku hasarına neden 

olur. O2
.-
, SOD ile H2O2 ve O2’ye dönüşümü ile elimine edilir (84, 91, 92, 94). 

  

2.4.1.2. Hidrojen Peroksit 

O2’nin 2 elektron veya O2
.-
’nin 1 elektron alması sonucu meydana gelen 

peroksitin 2 hidrojen iyonu ile birleşmesi sonucu H2O2 meydana gelir. 

 

O2 + 2e
−
 + 2H

+
                               H2O2   

 

O2
.-
 + e

−
 + 2H

+
                                H2O2   

           

SOD enziminin katalizi ile de O2
.-
’den H2O2 sentez edilir. 

                

                             SOD 

2 O2
.-
 + 2H

+ 
                              H2O2 + O2   

 

 

H2O2 membranlardan kolayca geçebilen uzun ömürlü bir oksidandır. O2
.-
 ile 

reaksiyona girerek 
.
OH’ı oluşturur. Bu reaksiyon Haber-Weiss reaksiyonu olarak 

adlandırılır. Haber-Weiss reaksiyonu hem katalizör varlığında hem de katalizör 

olmadan oluşabilmektedir. Ancak katalizör bulunmayan reksiyon oldukça yavaş 

yürümektedir. 2. reaksiyonda Fe
+3

 O2
.-
 anyonu ile Fe

+2
’ye indirgenir daha sonra Fe

+2
 

kullanılarak “Fenton Reaksiyonu” yardımıyla H2O2’den 
.
OH

 
ve OH

-
 üretilir (91, 92, 94).  
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              O2
.-
 + Fe

+3
    

 
                        O2 + Fe

+2
 

 

              Fe
+2

 + H2O2                              Fe
+3

 + OH
-
 + 

.
OH 

 

 

              O2
.-
 + H2O2                              OH

-
 + 

.
OH + O2     (Haber-Weiss Reaksiyonu) 

 

2.4.1.3. Hidroksil Radikali 

H2O2’nin geçiş metal iyonlarının varlığında indirgenmesiyle veya suyun yüksek 

enerjili iyonize radyasyona maruz kalması sonucu meydana gelir. 

 

            H2O                           H
.
 + 

.
OH 

 

Bütün O2 radikalleri içerisinde en reaktif olanı 
.
OH’dır. Yarılanma ömrü çok 

kısadır. Oluştuğu yerde büyük hasara neden olur. Yağ asitleri ve tiyoller gibi 

moleküllerde bir proton koparılmasına neden olarak yeni radikallerin oluşumuna neden 

olur (91, 94).  

 

R-SH + 
.
OH                           RS

.
 + H2O 

 

-CH2- + 
.
OH                           -CH

.
- + H2O 

 

2.4.1.4. Nitrik Oksit 

Vasküler endotel, fagosit hücreleri ve beyin dokularında sentezlenen “relaxing 

factor’’ olarak da bilinen önemli fizyolojik fonksiyonları bulunan bir serbest radikaldir. 

NO fazla miktarda bulunması toksik etkilere neden olur. O2
.-
, NO ile birleşerek reaktif 

nitrojen türevi olan ONOO
-
 oluşturur. Bu durumda NO’nun normal fizyolojik etkileri 

azalırken ONOO
-
’lar proteinler üzerine zararlı etkiler oluştururlar ve azot dioksit 

(NO2
.
), 

 .
OH, nitronyum iyonu (NO2

+
) gibi diğer toksik ürünlere dönüşür (91).  

 

  O2
.- 

+ NO                                ONOO
- 

 
         ONOO

-
 + H

+
                        

.
OH + NO2

. 
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2.4.1.5. Singlet Oksijen
 

Singlet oksijen [O
- 
(
1
O2)] ortaklaşmamış elektronu olmadığı için radikal olmayan 

fakat serbest radikal reaksiyonlarının başlamasına neden olan reaktif O2 molekülüdür. 

O2’nin elektronlarından birinin enerji alarak kendi spininin ters yönünde olan başka bir 

orbitale yerleşmesiyle oluşur. Bu molekülün DNA hasarına neden olduğu ve mutajenik 

etkilerinin bulunduğu gösterilmiştir (94, 95). 

 

2.4.1.6. Diğer Radikaller 

SOR’ların etkisi sonucu karbon merkezli radikaller (R
.
), peroksil (ROO

.
) 

radikalleri, alkoksil (RO
.
) radikalleri, sülfür (RS

.
) radikalleri gibi önemli radikaller 

meydana gelir. RS
.
 radikalleri ise O2 ile tekrar reaksiyona girip sülfenil (RSO

.
) veya 

sülfür peroksil (RSO2
.
) gibi radikalleri meydana getirir (94).  

 

2.4.2. Serbest Radikallerin Kaynakları   

SOR’ların oluşumundaki kaynaklar endojen kaynaklar ve eksojen kaynaklar 

olmak üzere iki ana başlık altında toplanır: 

Eksojen kaynaklar: Hava kirliliği, birçok kimyasal madde ve iyonize edici 

radyasyon, sigara toksinleri, doksorubisin, karbon tetraklorür gibi oksidan ilaçlar 

eksojen kaynakları oluştururlar.  

Endojen kaynaklar, 7 başlık altında toplanabilir (84, 96):  

1. Mitokondriyal elektron transport zinciri (ETZ) 

2. Endoplazmik retikulum ve nükleer membran elektron transport zinciri 

3. Peroksizomlar 

4. Plazma membranları 

5. Enzimler ve proteinler 

6. Küçük moleküllerin otooksidasyonu  

7. Aktive olmuş fagositler 

 

2.4.2.1. Mitokondriyal Elektron Transport Zinciri 

ETZ’den elektron sızıntısı normal koşullarda hücrelerdeki en önemli serbest 

radikal kaynağını oluşturmaktadır. ETZ’de yer alan NAD
+
, FAD ve koenzim Q gibi 
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birçok bileşik O2 ile tepkimeye girerek O2
.-
 

 
salınımına sebep olmaktadır (Şekil 2.3).  

ETZ’de sitokrom b bölgesi O2
.-
 üretiminin yapıldığı en önemli yerdir (34).  

O2
.-
 ve H2O2 oluşumu mevcut mitokondriyal O2 tüketiminin %1-2 kadarını 

oluşturmaktadır. H2O2 mitokondriden sitoplazmaya salıverildiği halde O2
.-
 

mitokondriyal SOD ile H2O2’ye dönüşür, çok az bir kısmı ise sitozole geçer. Normal 

koşullarda bu kaçak hücrenin savunma sistemi ile ortadan kaldırılırken oksidatif stresin 

artması durumunda savunma sistemi yetersiz kalır ve mitokondrial hasar oluşur (97).  

 

 

Şekil 2.3: ETZ’de Serbest Radikal Oluşumu 

 

2.4.2.2. Endoplazmik Retikulum ve Nükleer Membran Elektron        

Transport Zinciri 

Endoplazmik retikulum membranı ve nükleer membranda serbest radikal 

oluşumu, membrana bağlı sitokromların oksidasyonu sonucu meydana gelmektedir. 

Sitokrom P-450 ve b5, endoplazmik retikulum ve nükleusun iç membranında oldukça 

yoğun olarak bulunmaktadır. Bu bileşikler ksenobiyotiklerin ve doymamış yağ asitlerin 

oksidasyonuna neden olurlar. Akciğer “clara’’ hücrelerinde olduğu gibi bazı hücre 

tiplerinde sitokrom P-450 ve b5 fazla miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle serbest 

radikal oluşumu için en önemli kaynak akciğerlerdir (91, 97).  
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2.4.2.3. Peroksizomlar 

Hücre içi H2O2 oluşumunun başlıca kaynağı peroksizomlardır. Peroksizomlarda 

bulunan D-amino asit oksidaz, L-hidroksil asit oksidaz ve yağ asidi açil-CoA oksidaz 

gibi oksidazlar ile aşırı miktarlarda H2O2 üretilmektedir (91).  

 

 

2.4.2.4. Plazma Membranı 

Membran fosfolipidlerinin fosfolipaz enzimiyle araşidonik aside dönüşmesi ve 

araşidonik asidin de lipooksijenaz ve siklooksijenaz gibi enzimlerle oksidasyonuyla 

serbest radikal ara ürünleri oluşmaktadır (98).  

 

2.4.2.5. Enzimler ve Proteinler  

Normal metabolik yolların seyri sırasında birçok enzimatik basamak sırasında 

serbest radikaller açığa çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi XO’dur. Ksantin, XO ile 

ürik aside dönüşümü sırasında O2
.-
 radikali oluşur. Aldehit oksidaz, dihidrofolat 

dehidrogenaz, flavoprotein dehidrogenaz, amino asit oksidaz ve triptofan dioksigenaz 

gibi enzimlerin katalizlediği reaksiyonlar sonucunda da serbest radikaller oluşmaktadır 

(97).  

 

 

2.4.2.6. Küçük Moleküllerin Otooksidasyonu  

Antibiyotikler, tetrahidropterinler, flavinler, katekolaminler, hidrokinonlar ve 

tiyoller çeşitli reaksiyonlarla O2
.-
 oluşturabilirler. Askorbat ve tiyoller, Fe

+3
’ün Fe

+2
’ye 

indirgenmesine neden olurlar. Daha sonra Fe
+2

, O2’ye bir elektron vererek Fe
+3

 

yükseltgenir ve bu arada O2
.-
 radikali oluşur (97).  
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QH + O2                           HQ
.
 + O2

.-
 + H

+
 

QH: Hidrokinon 

HQ
.
: Semikinon radikali 

 

2.4.2.7. Aktive Olmuş Fagositler 

Nötrofil, monosit, makrofaj ve eozinofiller, fagositoz sırasında büyük 

miktarlarda O2
.-
, H2O2 ve 

.
OH gibi radikaller üretirler. O2’nin redüksiyonuyla oluşan bu 

radikaller fagositik hücrelerin toksik özelliklerinden sorumludur. Ancak bunlar 

hücrelerin antioksidan kapasitelerini aştıkları zaman hücrelere zarar vererek çeşitli 

hastalıkların oluşumuna neden olurlar. Fagositik hücreler; mikroorganizmalar, C5a, 

LTB4 vb gibi uyaranlarla uyarıldıklarında lizozomal enzimlerin serbestleşmesi ve 

serbest radikallerin oluşumu ile birlikte mitokondri dışındaki O2 tüketiminde bir 

patlama meydana gelir. Bu olayda NADPH oksidaz vasıtasıyla iki molekül O2
.-
 oluşur 

(91).  

                                 

                                NADPH oksidaz  

2O2 + NADPH                                            2O2
.-
 + NADP

+
 + H

+ 

 

 

2.5. Serbest Radikallerin Etkileri 

2.5.1. Membran Lipidlerine Etkileri 

Biyomoleküller içerisinde serbest radikallerin etkilerine karşı en hassas olanı 

lipidlerdir. Hücre membranındaki kolesterol ve yağ asitleri serbest radikallerle kolayca 

reaksiyona girer ve lipid peroksidasyon ürünleri oluşur. Lipid peroksidasyonu, serbest 

radikaller tarafından başlatılan ve membranda bulunan poliansature yağ asitlerinin 

(PUFA) oksidasyonunun olduğu kimyasal bir olaydır. Bu olay geri dönüşümsüzdür. 

Lipid peroksidasyonu PUFA’nın zincirinden bir hidrojen atomunun uzaklaştırılması ile 

başlar. Yağ asidi lipid radikali niteliği kazanır (99).  

   

LH + 
.
OH                           L

.
 + H2O 

 

Oluşan lipid radikali (L
.
) dayanıksız olduğundan bir dizi değişikliğe uğrar ve O2 

ile birleşmesiyle lipid peroksil radikali (LOO
.
) meydana gelir (99).  
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L
.
  +  O2                           LOO

. 

 

LOO
.
, diğer yağ asitlerinden hidrojen atomlarını kopartabilir ve böylece bir 

zincir reaksiyonu başlatabilir. Peroksidasyon, eğer ortamda zincir reaksiyonunu sona 

erdirecek bir antioksidan bulunmazsa substratlar bitinceye kadar devam eder. Diğer yağ 

asitlerinden hidrojen alan peroksiller lipid hidroperoksitlerine dönüşür (99). 

 

LOO
. 
+ LH                              LOOH + L

. 

 

Lipid hidroperoksitleri, fizyolojik sıcaklıklarda oldukça stabil moleküllerdir. 

Ancak geçiş metalleri ve metal kompleksleri varlığında lipid alkoksil (LO
.
) ve LOO

.
 

radikallerine dönüşürler (99). 

 

LOOH + Fe
+2

     
     

                      Fe
+3

 + OH
- 
+ LO

. 

 

LOOH + Fe
+3

                               Fe
+2

 + H
+ 

+ LOO
. 
  

  

LO
.
 ve LOO

.
 başka bir lipid substratından hidrojen çıkararak yeni zincir 

reaksiyonlarını uyarırlar (99). 

 

              LO
.
 + LH                               LOH + L

. 

 

 

            LOO
.
 + LH                              LOOH + L

. 

 

 

Lipid hidroperoksitleri yıkıldığı zaman aldehitler oluşurlar. Bu bileşikler 

metabolize edilmezlerse diffüze olarak hücrenin diğer bölümlerinde de hasara neden 

olurlar. Aldehitler; sitotoksik, hepatotoksik, mutajenik ve genotoksik özelliklere sahiptir 

(91, 97, 100).  

Üç ya da daha fazla çift bağ içeren yağ asitlerinin peroksidasyonunda 

tiyobarbütirik asitle ölçülebilen MDA meydana gelir. MDA dokularda lipid 

peroksidasyonunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirilen ve bu amaçla lipid 

peroksidayonunun tayininde yaygın şekilde kullanılan bir parametredir (91, 101, Şekil 

2.4). 
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Şekil.2.4: MDA Oluşumu (102) 

 

Lipid peroksidasyonu hücre için çok zararlı bir zincir reaksiyonudur. Hem direkt 

olarak membran yapısına ve hem de indirekt olarak reaktif aldehitler üreterek diğer 

hücre bileşenlerine zarar vermektedir. Böylece doku hasarına ve birçok hastalığın 

oluşumuna neden olmaktadır (91).  

 

2.5.2. Proteinlere Etkileri 

Proteinlerin serbest radikal hasarından etkilenmesi amino asit bileşenlerine 

bağlıdır. Doymamış bağ ve kükürt içeren triptofan, tirozin, fenilalanin, histidin, 

metiyonin ve sistein gibi amino asitler içeren proteinler serbest radikallerden daha kolay 

etkilenirler. Bu etkileşim sonucunda özellikle sülfür radikalleri ve karbon merkezli 

radikaller meydana gelir. Serbest radikallerin etkileri sonunda, immünoglobülin ve 

albümin gibi yapılarında fazla sayıda disülfür bağı bulunan proteinlerin tersiyer yapıları 

bozulur. Sonuçta normal işlevlerini yerine getiremezler. Hemoglobin gibi hem 

proteinleri de serbest radikallerden önemli oranda zarar görürler. Özellikle 

oksihemoglobinin O2
.-
 radikali veya H2O2 ile reaksiyonu Fe

+2
’nin yükseltgenmesine ve 

bunun sonucunda methemoglobin oluşumuna neden olur (91, 94).  

            

 2.5.3. DNA’ya Etkileri 

Herhangi bir nedenle oluşan serbest radikaller hücre çekirdeğinde başlıca DNA 

ile tepkimeye girmektedir. Nükleik asit yapısındaki baz değişimleri veya DNA zincir 
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kopması sonucu kromozomal yapıda oluşan değişiklikler sitotoksisiteye neden 

olmaktadır. Sonuçta mutajenik ve karsinojenik etkiler gözlenmektedir (91, 103).  

 

2.5.4. Karbonhidratlara Etkisi 

Monosakkaritlerin otooksidasyonuyla H2O2, peroksitler ve okzoaldehit gibi 

ürünler oluşmaktadır. Bunların diyabet, kanser ve sigara ile ilişkili olan kronik 

hastalıkların patogenezinde rol oynayabileceği düşünülmektedir (91). Ayrıca 

okzoaldehitler; DNA, RNA ve proteinlere bağlanırlar ve aralarında çapraz bağ 

oluşturarak kanser gelişimi ve yaşlanma sürecinde rol oynarlar. Karbonhidrat ve PUFA 

oksidasyonunun ürünü olarak oluşan glyoksalinin hücre bölünmesini inhibe ettiği 

gösterilmiştir (91).  

 

2.6. Antioksidan Savunma Sistemleri  

Serbest radikal hasarını önlemek için organizmada antioksidanlar olarak 

isimlendirilen savunma sistemleri bulunmaktadır. Düşük konsantrasyonlarda 

substratının oksidasyonunu inhibe eden veya geciktiren tüm maddelere antioksidan adı 

verilmektedir (99).  

 SOR’lar, normal aerobik metabolizma sırasında devamlı olarak üretilir ve 

değişik biyolojik antioksidanlar tarafından güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırılırlar. 

Ancak antioksidan koruma asla  %100 etkinlikte değildir, bu nedenle yaşamın 

sürdürülmesi için tamir mekanizmalarının varlığı önemlidir. Prooksidanlarda artma 

veya antioksidanların yetersizliği oksidatif stresin artışına neden olur. Sonuçta 

moleküler hasar ve doku zedelenmesi ortaya çıkar. Serbest radikallerin hücre membranı 

üzerinde oluşturduğu hasar antioksidanların etki mekanizmasını anlamamıza yardımcı 

olmaktadır.  

Serbest radikallerin oluşturduğu lipid peroksidasyonunda antioksidanların etki 

gösterdiği başlıca mekanizmalar şunlardır (99):  

1. O2’yi uzaklaştırılması veya lokal O2 konsantrasyonunun azaltılması   

2. Katalitik metal iyonlarının uzaklaştırılması 

3. O2
.-
 ve H2O2 gibi önemli reaktif O2 moleküllerinin uzaklaştırılması   

4. 
.
OH, RO

.
, ve ROO

.
 gibi serbest radikallerin nötralize edilmesi    

5. Zincir reaksiyonlarının kırılması            
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6. Singlet oksijenin nötralize edilmesi    

Antioksidan savunma sistemleri; enzimatik ve nonenzimatik veya hücresel ve 

hücre dışı antioksidanlar olarak değişik şekillerde sınıflandırılabilir.  

Hücresel antioksidanlar; hücre içi antioksidanlar ve membran antioksidanları 

olarak sınıflandırılabilir.  

           Hücre içi antioksidanlar; enzimatik antioksidanlardır. Radikal oluşumunu 

önlemek, oluşan radikallerin etkilerini durdurmak, radikaller tarafından oluşturulan 

oksidatif hasarı tamir etmek ve hasara uğrayan moleküllerin eliminasyonunu artırmak 

yoluyla antioksidan etkilerini gösterirler (99, Tablo 2.2). 

Membranda yerleşim gösteren antioksidanlar;  β-karoten ve E vitamini gibi 

lipofilik moleküller olup serbest radikallerle reaksiyona girerek biyolojik membranları 

lipid peroksidasyonundan korurlar (99, Tablo 2.3).  

Hücre dışı antioksidanlar; serüloplazmin, transferrin, haptoglobin ve albumin 

gibi moleküller, hücrenin serbest radikal hasarına karşı korunmasında rol oynarlar 

(Tablo 2.4). Serüloplazmin, Cu
+2

 iyonlarını bağlayarak metal katalizli reaksiyonların 

oluşumunu önlemek suretiyle Fe
+3

’nin transferrine bağlanmasını kolaylaştırır. 

Haptoglobin serbest hemoglobini bağlayarak, transferrin Fe
+2

’yi bağlayarak ve albumin 

ise Cu
+2

’yi bağlayarak antioksidan etkiler gösterirler (99, 100).  

 

Tablo 2.2. Hücre içi Antioksidanlar ve Etkileri (99)  

SOD                  Katalitik olarak O2
.-
’nin uzaklaştırılması  

CAT 

 

Yüksek konsantrasyonlardaki H2O2’nin 

uzaklaştırılması 

GPx Düşük konsantrasyonlardaki H2O2’nin ve 

organik hidroperoksitlerin 

uzaklaştırılması 

Sitokrom oksidaz O2’nin H2O’ya indirgenmesi esnasında 

üretilen O2
.-
, 

.
OH

 
ve H2O2 gibi reaktif O2 

moleküllerin oluşumunun önlenmesi 

 

 

Tablo 2.3. Membran Antioksidanları (99)  

ß-karoten   Yağda çözünür, radikal tutucu ve singlet 

oksijen giderici  

Vitamin E Yağda çözünür, zincir kırıcı antioksidan 
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Tablo 2.4. Hücre dışı Antioksidanlar ve Özellikleri (99)  

Transferin Ferrik iyonları bağlar 

Laktoferrin Düşük pH’da ferrik iyonları bağlar 

Haptoglobin Hemoglobini bağlar 

Hemopeksin Hemi bağlar 

Albumin Cu ve hemi bağlar 

Seruloplazmin Cu’ı bağlar ve O2
.-
’yi nötralize eder    

Ektraselüler SOD     O2
.-
’yi katalitik olarak uzaklaştırır 

Ekstraselüler GPx          H2O2’yi ve organik hidroperoksitleri 

uzaklaştırır 

Bilirübin ROO
.
’ları yıkar 

Mukus 
.
OH’ı

 
yıkar 

Ürik asit Radikalleri yıkar ve metalleri bağlar 

Glukoz 
.
OH’ı yıkar 

 

Askorbik asit   
.
OH’ı yıkar 

 

2.6.1. Süperoksit Dismutaz (SOD) 

İlk defa 1968’de McCord ve Fridrovich tarafından tanımlanan SOD enzimi O2
.-

’nin H2O2 ve O2’ye dönüşümünü katalizler. SOD’nin katalizlediği reaksiyonun hızı 

spontan dismutasyonla oluşandan yaklaşık 4000 kat daha hızlıdır.                  

                                    

                                    SOD 

 O2
.-
 + O2

.-
 + 2H

+
                            H2O2 + O2

     

 

 

SOD, O2
.-
’yi ortamdan uzaklaştırarak hücreleri oksidatif hasardan korur. O2

.-
, 

Cu
+2

 ve enzimin bir arjinin rezidüsünün guanido grubuna bağlanır. Bu bağlanma 

sonucunda O2
.-
’den bir elektron Cu

+2
’ye transfer olurken Cu

+1
 ve O2 meydana gelir. 

İkinci bir O2
.-
  Cu

+1
’den bir elektron alır. Sonuçta iki O2

.-
 ortamdan uzaklaştırılırken 

H2O2 meydana gelir (91).  

 

           SOD-Cu
+2

 + O2
.-                       

                        SOD-Cu
+1

 + O2 

 

SOD-Cu
+1

 + O2
.-
 + 2H

+
                                     SOD-Cu

+2
 + H2O2 

 
                                   

 

İnsanlarda SOD enziminin subsellüler lokalizasyonuna ve farklı doku dağılımına 

göre üç farklı tipi bulunmaktadır. Bunlar mitokondrial, sitozolik ve ekstraselüler 
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formlardır. Sitozolik ve ekstraselüler form aktif bölgesinde Cu ve Zn bulundururken 

mitokondriyal form Mn bulundurur (104).  

Sitozolik Cu/ZnSOD: Başlıca sitozolde ve az da olsa mitokondride membranlar 

arası boşlukta bulunmaktadır. Sitozolik Cu/ZnSOD enzimi 32 kDa molekül ağırlığında 

olup iki alt birimden oluşmaktadır. Alt birimler disülfür bağları ile bağlanmışlardır. 

Ökaryotik sitozolde Cu/ZnSOD enzimi en çok disülfür bağı bulunduran proteinlerden 

birisidir. Enzimin aktivitesinden Cu, stabilitesinden ise Zn sorumludur (105, 106).  

Ekstraselüler SOD (EC-SOD): İlk defa Marklund tarafından tanımlanmıştır 

(107). EC-SOD, Cu ve Zn içermesine karşın sitozolik SOD’dan farklıdır. EC-SOD 

sadece fibroblast ve endotel hücreleri gibi bir kaç hücre tipi tarafından sentezlenir.  

EC-SOD ekstrasellüler sıvılarda tesbit edilen major SOD’dur. Heparin 

injeksiyonunu takiben vasküler endotel hücrelerinden dolaşıma salınır. EC-SOD 

vasküler tonusun düzenlenmesinde rol oynadığı belirlenmiştir (104). 

 Mn-SOD: 40 kDa molekül ağırlığında olup, her biri bir Mn içeren dört alt 

birimden oluşmaktadır. Sitozolik Cu/ZnSOD siyanürle inhibe edilirken Mn-SOD inhibe 

olmaz (104). Mitokondride ETZ’de oluşan O2
.-
  mitokondriyal matrikste yüksek 

miktarda bulunan Mn-SOD ile H2O2’ye dönüştürülür (108). Mn-SOD, mitokondride 

oksidatif stresi önlemede önemli rol oynamaktadır. Mn-SOD enziminin aktivite kaybı 

sonucu neonatal dönemdeki farelerde ölümlerin olduğu gösterilmiştir (109).  

 

2.6.2. Glutatyon Peroksidaz (GPx)   

GPx, hidroperoksitleri indirgeyerek etki gösteren antioksidan bir enzimdir. 

Molekül ağırlığı yaklaşık 85 kDa olan ve dört selenyum atomu ihtiva eden tetramerik 

bir yapıda sitozolik bir enzimdir. Fosfolipid hidroperoksit GPx (PLGPx) de, molekül 

ağırlığı 20 kDa olan, selenyum atomu bulunduran monomerik sitozolik bir enzimdir. 

Membran fosfolipid hidroperoksitlerini alkollere indirger (91).  

GPx, H2O2 ve diğer hidroperoksitleri indirgerken glutatyonun redükte formunu 

kullanır. Redükte glutatyon (GSH), glutatyon redüktaz aracılığıyla okside glutatyondan 

(GSSG) elde edilir (Şekil 2.5). Normal hücrelerde glutatyon redüktaz enziminin 

aktivitesinden dolayı GSH/GSSG oranı oldukça yüksektir (104).  
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NADPH+ H
+
                    G-S-S-G                         2H2O 

                                       
            

            Glutatyon   redüktaz         Glutatyon   peroksidaz   

                                                                            

                                                                             

   NADP
+
                            2GSH                           H2O2 

                                          
Şekil 2.5: Redükte Glutatyon Oluşumu (104)    

 

Hücrelerdeki H2O2’nin uzaklaştırılması, hem GPx hem de CAT enzimi 

tarafından gerçekleştirilir. Ancak CAT daha yüksek H2O2 konsantrasyonlarında etki 

gösterirken GPx düşük H2O2 konsantrasyonlarında etki gösterir. Bu sebeple GPx 

hücrelerde oluşan H2O2 ve lipid peroksidlerini ortamdan uzaklaştırmada daha etkilidir. 

Bu şekilde lipid peroksidasyonunu önleyerek biyolojik membranların yapı ve 

fonksiyonlarının sürdürülmesinde önemli rol oynarlar (104).  

 

2.6.3. Katalaz (CAT)  

CAT, dört tane alt birimden oluşan ve her alt birim aktif bölgesinde bir hem 

grubu taşıyan bir hemoprotein olup, başta karaciğer ve eritrositler olmak üzere tüm 

dokularda bulunan antioksidan bir enzimdir. Özellikle peroksizomlarda lokalizedir. 

H2O2’yi, O2 ve H2O’ya indirgeyerek antioksidan etki gösterir (91, 104). 

  

                   CAT 

2H2O2                             2H2O + O2                                                                             

 

2.7. Miyeloperoksidaz (MPO)   

MPO; 144 kDa molekül ağırlığına sahip olan katyonik bir proteindir. Disülfür 

köprüleri ile birbirine bağlı olan iki benzer dimerden oluşur. Her bir dimer fonksiyonel 

olarak benzer hem gruplarına sahip olan hafif ve ağır zincir alt birimlerden meydana 

gelmektedir.  

MPO enzimi nötrofil, monosit ve doku makrofajlarının bazı tiplerinde yaygın 

olarak bulunmaktadır. Nötrofillerde hücrenin total proteinin %5’ini ve monositlerde 

%1’ini oluşturmaktadır. MPO nötrofillerdeki azürofilik granüllerin ana bileşenidir. 

Organizmanın immün yanıta başlamasına katkıda bulunan farklı antagonistler 

tarafından bu hücrelerin aktivasyonundan sonra salıverilir (110).  
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MPO, H2O2’yi Cl varlığında HOCl’ye dönüştürür. Güçlü bir bakterisit ajan olan 

HOCl bakteri, virüs, mantar saldırısına karşı konak defansında önemli bir bileşendir. 

MPO tarafından üretilen HOCl ve diğer okside edici aracılar inflamasyon bölgesinde 

doku hasarına katkıda bulunurlar (111).  

İnflamatuar yanıtta nötrofil aktivasyonu olduğunda, NADPH oksidaz aktivitesi 

artar ve katalizlediği reaksiyon ürününün artışına yol açar. Bu reaksiyon sonucu oluşan 

H2O2, MPO etkisi ile Cl varlığında HOCl’ye dönüşürler. HOCl; nükleotid, doymamış 

yağ asitleri ve aminler gibi bir çok molekül ile reaksiyona girerek doku hasarına neden 

olur. 

MPO ve HOCl; I/R hasarı, ateroskleroz ve sepsis ile ilişkili vasküler hasarın 

önemli patojenik mediyatörleri olarak yükselir (112).  

 

2.8. Malondialdehit (MDA) 

MDA, lipid peroksitlerin toksik bir yıkım ürünüdür ve lipid peroksidasyonunun 

göstergesi olarak yaygın kullanımı vardır. Dolaşımda artan lipid peroksidasyon ürünleri 

endotelyal hücre hasarına neden olur (101, 113, 114). Lipid peroksidasyonu esnasında 

MDA dışında alkan aldehitler, alken aldehitler ve hidroksialken aldehitler de 

oluşmaktadır. Ancak bunların ölçümleri için kullanılan yöntemler pahalı, uzun süreli 

işlemler gerektiren ve çok pratik olmayan yöntemlerdir (115).  

Lipid peroksidasyonu sonucu oluşan MDA, membran bileşenlerinin çapraz 

bağlanma ve polimerizasyonuna neden olur. Bu olay deformasyon, iyon transportu, 

enzim aktivitesi ve hücre yüzey bileşenlerinin agregasyonu gibi intrensek membran 

özelliklerini değiştirmektedir. Oluşan bu değişiklikler MDA’nın neden mutajenik, 

genotoksik ve karsinojenik olduğunu açıklayabilir (91).  

 

2.9. Sitokinler  

Sitokinler, hücrelerarası haberleşmede rol oynayan, çeşitli biyolojik 

fonksiyonları düzenleyen, özellikle immun yanıt ve inflamasyonda önemli rolleri 

bulunan protein yapısındaki moleküllerdir. Hücresel kaynaklı ve çözünebilen 

moleküller oldukları için sitokin olarak adlandırılmaktadır. Birçok hücreden salınan ve 

moleküler ağırlığı 8-110 kDa arasında değişen sitokinler başlıca lenfosit, makrofaj, 

fibroblast ve endotel hücrelerinde üretilmektedir. Nanomolar ve fentomolar 
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konsantrasyonlarda etkili olmaktadırlar. Salgılandıkları hücrelerden kan dolaşımı ile 

hedef hücrelere taşınan sitokinlerin endokrin, parakrin, otokrin ve jukstakrin etkileri 

bulunmaktadır. Sitokinler; interlökinler, interferonlar, tümör nekroz faktörler, 

kemokinler ve büyüme faktörlerinden oluşmaktadır (103, 116-118). 

 

2.9.1. İnterlökin-6 (IL-6) 

IL-6;  Moleküler konfigürasyonu tam olarak bilinmemekle birlikte 4α helikal 

uzun zincir ailesine ait olduğu belirlenmiştir (119). IL-1 ve TNF-α ya benzer olarak IL-

6 immünoinflamatuar yanıtta düzenleyici rol oynayan sitokin kaskatının bir üyesidir 

(119). Molekül ağırlığı 20-29 kDa olan ve 184 amino asitten (120) oluşan homodimer 

bir proteindir. IL-6, 7p21-14 kromozomunda lokalizedir (119). 

B hücre farklılaşma faktörü (B-cell differentiation factor), sitotoksik T hücre 

farklılaşma faktörü, hepatosit farklılaşma faktörü, hibridoma/plasmasitoma büyüme 

faktörü, interferon β-2, monosit uyarıcı faktör-2 ve trombopoietin olarak da 

bilinmektedir. IL-6; antijen ya da mitojen aktive T hücreleri, B hücreleri, monosit 

ve/veya makrofaj, fibroblastlar,  endotel hücreleri, epitel hücreleri ve mast hücreleri gibi 

birçok hücre tarafından üretilmekte olup B hücreleri aracılığıyla immünglobülin 

üretimini uyarır. IL-6 aynı zamanda akut faz yanıtında rol oynayan plazma 

proteinlerinin sentezi için hepatositleri uyarmaktadır. IL-6, in vitro primitif 

hematopoietik hücrelerde hücre siklusunun başlamasında bir kofaktör olarak rol oynar 

(119).  

Endotoksinler, IL-6, IL-1 ve TNF-α sekresyonunu artırırlar. Tip 3 grup B 

streptokoklar (GBS) IL-6 salınımının güçlü uyarıcılarıdır ve GBS infeksiyonları 

sırasında doku inflamasyonunda önemli rol oynamaktadırlar (119).  

IL-4, IL-10 ve nitrit sentezin farklı basamaklarına etki ederek IL-6 sentezini 

inhibe eder (119).  

IL-6 reseptörü, 60 kDa’lık α-ligand bağlayıcı protein (CD126) sitokin bağlayıcı 

protein ve 130 kDa’lık sinyal ileten altüniteden meydana gelmektedir. Bağlayıcı 

protein, Ig zinciri ve iki sistein/WSXWS paterni içermektedir (119).  

IL-6 IL-6Rα reseptörüne bağlanır ve IL-6-IL-6Rα kompleksi iki molekül gp130 

molekülünü bağlanması ile gp130’lar disülfür bağları ile homodimer yapı oluşturur. Bu 
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olay gp130’un tirozin üzerinden fosforilasyonu ve sinyal iletimi ile sonuçlanır. Özetle 

sinyal iletim yolu JAK/STAT ile sağlanır (119, 120).  

Hücrelerde IL-6’nın reseptör sayısı genellikle 50-2000 civarında olup aktive B 

hücreleri, T hücreleri, plazma hücreleri, monosit, makrofaj, epitel hücreleri, fibroblast, 

hepatosit, nöral hücreler gibi değişik hücrelerin membranında bulunmaktadır (119).  

IL-6; ICAM-1, VCAM-1 ve E-selektin gibi adhezyon moleküllerinin 

ekspresyonunu artırarak lökositlerin endotel hücre yüzeyine yapışmasına neden olarak 

adhezyonu artırırlar. IL-6, PMNL’lerin kemotaksisini artırmaktadır (119, 121). Travma 

veya stres sırasında, kan düzeylerinin yükselmesi nedeni ile IL-6 sistemik inflamatuar 

cevabın göstergesi olarak kullanılabileceği gösterilmiştir (122).  

Over torsiyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda serum IL-6 düzeylerinin arttığı ve 

over torsiyonu ile IL-6 düzeyleri arasında önemli bir ilişkinin bulunduğu gösterilmiştir 

(123). Periferik kanda IL-6 ve TNF-α nın artışı ile iskemiye bağlı kardiyak hasar 

arasında da bir ilişkinin bulunduğu gösterilmiştir (124).  

 

2.9.2. Tümör Nekroz Faktör- α (TNF-α) 

TNF-α, kaşektin, sitotoksin, sitotoksik faktör, hemorajik faktör, makrofaj 

sitotoksik faktör, makrofaj sitotoksin, nekrosin olarak da adlandırılan bir sitokin olup 

molekül ağırlığı 17 kDa’dır (119). 233 amino asitli propeptid olarak üretildikten sonra 

76-aminoasidinin (sinyal peptidini oluşturan kısım) posttranslasyonel modifikasyon 

sırasında ayrılması ile aktive olmaktadır (125). 

TNF-α, 6p21.3 kromozomu üzerinde bulunan gen tarafından üretilir. TNF-α, 

ileri derecede pleiotropik bir sitokindir ve başlıca makrofaj ve monositler olmak üzere, 

T ve B lenfositler, natural killer hücreleri, nötrofiller, endotel hücreleri, düz kaslar, 

fibroblastlar tarafından üretilmektedir (119, 126). TNF-α bakteri endotoksini veya 

lipopolisakkaritleri, virus, parazit, sitokinler, immun kompleksler, C5a, substans P ve 

SOR’lara yanıt olarak salınmaktadır (119).  

Her biri ayrı bir gen tarafından kodlanan 2 tip TNF reseptörü bulunmaktadır: Bu 

reseptörler hem TNF-α hem de TNF-β’yı bağlayan transmembran proteinlerdir. TNFR1 

olarak adlandırılan tip 1 reseptörü çok farklı hücre tiplerinde eksprese edilirken, TNFR2 

diye adlandırılan tip 2 reseptörü en fazla hematopoietik hücrelerde eksprese edilir. Her 

iki reseptör de ekstrasellüler bölgede sisteince zengin 4 tekrar içermektedir. İki reseptör 
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de sinir büyüme faktör reseptörü (NGFR)/TNFR ailesinin bir üyesi olup birbirlerine 

%25 oranında benzerlik gösterirler. Ancak intrasellüler bölgeleri arasında önemli 

benzerlik yoktur. Farklı sinyal iletim yollarını aktive ederler. Her iki reseptör büyük 

sitoplazmik domainlere sahiptir. TNF-α’nın sinyal iletim yolları oldukça karmaşık ve 

tam olarak aydınlatılamamış olsa da çalışmalarda sinyallerin NF-kB yolu ile iletildiği 

belirlenmiştir (119, 126).  

TNF-α’nın TNFR1 ve TNFR2’ye bağlanma afinitesi ve bağlandıktan sonra 

aktive edilen hücre içi sinyal yolları önemli ölçüde birbirinden farklılık gösterir. 

Uyarılmaya bağlı olarak TNFR1’in hücre içi domaini ‘’TNF reseptör-associated death 

domain’’ (TRADD) proteinine bağlanır. Bu bağlanma sonucunda ya ‘’Fas-associated 

death domain’’ (FADD) proteini aracılığıyla apoptotik yol aktive olabilir, ya da ‘’TNF 

receptor-associated factor 2’’ (TRAF2) aracılığıyla proinflamatuar yol aktive olur. 

Proinflamatuar etkiler, NF-kB’nin aktivasyonu sonucu inflamasyon için gerekli olan 

protein genlerinin transkripsiyonu ile sağlanmaktadır. TNFR1’in aksine TNFR2 etkisini 

yalnızca TRAF2 aracılığı ile gösterir (127, 128, Şekil 2.6).  

 

 

Şekil 2.6: TNF-α Sinyal İletim Yolu (128) 

 

TNF-α, endotel hücrelerinde ICAM-1 ve VCAM-1 gibi adhezyon moleküllerinin 

ekspresyonunu artırarak lökositlerin inflamasyon bölgesinde toplanmasına neden olurlar 

(119). TNF-α’nın alveolar makrofaj, alveolar tip-II hücreleri, epitel hücreleri ve 

fibrobastlardan sitokin-bağımlı nötrofil kemotaktik faktörlerin salınımını artırdığı 

gösterilmiştir (129, 130).  
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Sitokinlerle uyarılan birçok nötrofil kemotaktik faktörlerlerin PMNL 

kemotaksisine ve aktivasyonuna neden olduğu bilinmektedir (131).  

 

2.10. Sildenafil 

Kimyasal ve yapısal formülü: 1-[[3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl)-1H-

pyrazolo-[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]-sulphonyl]-4-methylpiperazine (132, 

Şekil 2.7).  

  

Şekil 2.7: Sildenafilin Kimyasal Yapısı (132) 

 

Sildenafil siklik guanozin monofosfatın (cGMP) 5’GMP’ye hidrolizini 

önleyerek hücre içi cGMP düzeylerini artıran PDE5 inhibitörüdür. Sildenafil, erektil 

disfonksiyonunun tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pulmoner hipertansiyon 

tedavisinde başarılı olarak kullanılmış ve kardiyak hipertrofi, myokardial iskemi ve 

konjestif kalp yetmezliği tedavisinde faydalı olabileceği bulunmuştur (16).  

Seksüel uyarıyla endotel hücrelerinin yanı sıra penisteki nonadrenarjik ve 

nonkolinerjik terminal sinir uçlarından salınan NO kavernozal hücrelere difüzyonla 

geçmesi sonucu reseptörüne bağlanarak guanilat siklaz enzimini aktive eder. Bu enzim 

GTP’yi cGMP’ye dönüştürür. cGMP düzeyinin artışı protein kinaz G’yi uyarır. Protein 

kinaz G protein fosforilasyon kaskatını başlatır. Bu olay hücre içi Ca
+2

 azalmasına 

neden olur. Sonuçta peniste arterial dilatasyona ve kan akımının artışına neden olarak 

kavernozal ereksiyon oluşumu için gerekli relaksasyon süreci başlar. PDE enzimi 

cGMP’yi inaktif cGMP’ye (5’GMP’ye) dönüştürürken, kavernozal cisim düz kas 

hücresindeki Ca
+2

 konsantrasyonunu artırır. Sonuçta kavernozal cisim düz kas 

hücresinde kontraksiyona neden olur. PDE-5 inhibitörleri cGMP’nin enzimatik 
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hidrolizini bloke ederler ve buna bağlı olarak, cGMP’nin birikimi düz kas 

relaksasyonunun artışına ve hedef dokudaki kan akımının artışına neden olur (133).  

Sildenafilin oral biyoyararlanımı yaklaşık %40’dır. Sağlıklı gönüllülerde yapılan 

çalışmalarda oral olarak verilen sildenafil hızla absorbe edilirken maksimum plazma 

konsantrasyonlarına oral alımdan yaklaşık 0.5-2 saat sonra erişilmektedir. Plazma 

proteinlerine yaklaşık % 96 oranında bağlanmaktadır. Yarılanma ömrü 4 saattir (134-

136). Sildenafil başlıca farklı 2 sitokrom p450 enzimi ile metabolize edilir. Bunlar 

CYP3A4 ve CYP2C9’dur. Büyük oranda CYP3A4 ile metabolize edildiği için bu 

enzimini inhibe eden ilaçlar ve gıdalar, plazma sildenafil konsantrasyonunu artırabilirler 

(137).  

Memeli dokularda 11 farklı tip PDE (PDE1-PDE11) tanımlanmıştır. PDE’ler 

tüm dokularda bulunur. Fakat PDE’lerin dağılımı doku ve hücre tiplerinin farklılığına 

göre değişmektedir PDE5 vasküler düz kas, trombositler, over ve diğer dokularda 

varlığı gösterilmiştir (22, 138). Sildenafilin baş ağrısı, dispepsi, solunum sistemi 

bozuklukları, flushing, rinit, anormal görme (geçici) gibi en yaygın yan etkileri 

bulunmaktadır (136).  

Sildenafil cGMP’nin hidrolizini önlemesiyle NO’nun etkisini artıran bir Tip 

PDE-5 inhibitörüdür. NO, NADPH oksidaz ekspresyonunu inhibe etmektedir. Buna 

bağlı olarak NO vasküler düz kas ve diğer dokularda O2
.-
 oluşumunu azaltır. Sildenafil 

de cGMP düzeylerinin artışını sağlayarak NADPH oksidazın ekspresyonunu inhibe 

eder. Sonuçta O2
.-
 oluşumunun azalması ve NO’nun etkisinin artışı erektil 

disfonksiyonlu hastalarda bir iyileşme sağlamaktadır (19). Buna ek olarak, PDE-5 

inhibitörlerinin K-ATP kanallarını açarak güçlü bir endotel koruyucu etkisinin olduğu 

gösterilmiştir (133).  

Son zamanlarda hayvan modellerinde yapılan çalışmalarda sildenafil ve diğer 

PDE-5 inhibitörlerinin I/R hasarına karşı çok güçlü kardiyoprotektif etkilerinin olduğu 

gösterilmiştir (133, 139, 140). Sildenafil ve diğer PDE inhibitörlerinin SOR’ların ve 

inflamatuar sitokin oluşumunun inhibisyonu yoluyla antiinflamatuar özelliklerinin 

bulunabileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (18-21).  

Beyin (141), böbrek (23), miyokard (142), spinal kord (143), ileum (25) ve testis 

(22) gibi çeşitli dokularda oluşan I/R hasarında PDE5 inhibitörlerinin koruyucu etkisi 

olduğu gösterilmiştir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Deney Hayvanları 

Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Araştırma ve Uygulama 

Merkezinden temin edilen ve ağırlıkları 200–220 gram arasında değişen toplam 18 adet 

Albino Wistar cinsi dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar deney öncesi tel kafeslerde 12 saat 

gece 12 saat gündüz sirkadiyan ritmde, ortam sıcaklığı 22 
0
C ve nem oranı %50-60 

olacak şekilde barındırıldı ve beslendi. Çalışmamızın bütün aşamalarının etik kurallara 

uygun olduğu “Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

(AÜHADYEK)” tarafından verilen 31 Ağustos 2010 tarihli ve B.30.2.ATA.023.85-59 

sayılı yazı ile onaylandı. 

 

3.2. Deney Grupları 

Her grupta altı hayvan olacak şekilde üç grup olarak belirlendi;  

Grup 1: Kontrol  

Grup 2: İskemi + reperfüzyon   

Grup 3: İskemi + reperfüzyon + sildenafil  

  

3.3. Cerrahi İşlemler 

Gruplara ayrılmış olan sıçanlarlar deney günü 25 mg/kg dozda tiopental 

sodyumla anestezi altına alınarak karın bölgesinden lateral 2-3 cm inzisyon açıldı. 

İnsizyon bölgesindeki periton ve karın kasları geçilerek overlere ulaşıldı.  

Grup 1 kontrol grubu olarak kabul edildi. Bu gruba sadece laparotomi uygulandı 

ve deney sonunda overler alındı.  

Grup 2’de 4/0 sütürlerle overlerde bilateral iskemi oluşturuldu. 3 saat iskemide 

kalan overlerde daha sonra 4/0 sütürler çıkarılıp overlerin 3 saat reperfüzyonu sağlandı 

ve reperfüzyon sonrası overler cerrahi olarak çıkarıldı.   

Grup 3’te 2. gruptaki gibi iskemi sonrası reperfüzyon oluşturuldu. İskemi 

bitimine yarım saat kala 1.4 mg/kg sildenafil oral gavaj yoluyla uygulandı (142). İskemi 

sonrası 3 saat reperfüze edilmiş overler çıkarıldı.  

Hem iskemi esnasında hem de reperfüzyon esnasında metamizol sodyum 

verilerek sıçanlarda cerrahi ağrının oluşmaması sağlandı. Sıçanlar çalışma sonrası 
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yüksek doz tiopental ile öldürüldü.  

Çıkarılan her iki overden bir tanesi histopatolojik inceleme için %10’luk 

formaldehit içerisinde patoloji laboratuarına götürüldü. Diğer over biyokimyasal analiz 

için homojenizasyon işlemine tabi tutuldu. Ayrıca biyokimyasal analizler için 

sıçanlardan ötenazi yapılmadan önce kan örnekleri alındı.  

 

3.4. Numunelerin Hazırlanması 

Çalışmanın bu aşamasında çıkartılan over dokuları buz soğukluğunda serum 

fizyolojikle iyice yıkanarak temizlendi ve kurutma kâğıdı ile ıslaklığı giderildi. Alınan 

over dokuları sırasıyla MPO tayini için %0.5’lik “ hexadecyltrimethyl ammonium 

bromide” içeren 50 mM potasyum fosfat tamponu (pH: 6) ile MDA ve diğer analizler 

için %1.15’lik potasyum klorür (KCl) çözeltisi kullanılarak dokular mekanik 

homojenizatör aracılığı ile homojenize edildi. Daha sonra +4°C’de 7800 g’de 15 

dakika santrifüj edildikten sonra süpernatantlar aligotlanarak -80°C’de derin 

dondurucuda saklandı. Alınan kan örnekleri ise +4°C’de 1000 g’de 10 dakika santrifüj 

edilerek serumları elde edildi. Serum örnekleri -80°C’de derin dondurucuya konuldu ve 

analiz edileceği güne kadar burada bekletildi. 
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3.5. Kullanılan Aletler ve Kullanılan Kimyasal Maddeler  

Çalışma sırasında kullanılan alet ve cihazlara ait bilgiler Tablo 3.1’de 

verilmiştir. Çalışma sırasında kullanılan bütün kimyasal maddeler analitik saflıkta olup 

Tablo 3.2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Kullanılan Alet ve Cihazlar   

Cihazlar                     Ait Olduğu Firma 

Santrifüj   SIGMA Laborzentrifugen 2-16 PK, 

Germany 

Mikrosantrifüj Thermo Fisher Scientific, Germany 

Hassas terazi  Denver Instrument, Germany 

Homojenizatör OMNI International, USA 

Distile su cihazı Mes mp Minipure Su Arıtma Sistemleri, 

Türkiye 

Derin dondurucular 1.Sanyo Ultra Low Temperature Freezer 

MDF-U281, Japan 

2.Uğur USS 374 DTKL, Türkiye 

3.Arçelik 2031 D, Türkiye 

Su banyosu Memmert, Germany 

Magnetik karıştırıcı  1.Fisher, USA 

2.Yellowline MSH basic, Germany 

Karıştırıcı Heidolph Reax Top, Germany 

pH Metre İnoLab pH 720, Germany 

Otomatik pipetler  1.Tranferpette S, Germany 

2.Finnpipette, Finland 

3.Medispec, USA 

Mikroplate çalkalayıcısı Heidolph Titramax 100, Germany 

Mikroplate yıkayıcısı Bio-Tek EL X50, USA 

ELISA mikroplate okuyucu Bio-Tek PowerWave XS, USA 
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Tablo 3.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Temin Edilen Firmalar 

Kimyasal Madde  TeminEdilen Firma 

Sodyum klorür (NaCl) MERCK 

Sodyum dodesil sülfat (SDS, C12H25NaO4S)  MERCK 

Asetik asit (CH3COOH) RIEDEL-DE HAEN 

Titobarbütirik asit (TBA, C4MH4O2N2S) SIGMA 

n-Butanol (C4H9OH) SIGMA 

Piridin (C5H5N)  MERCK 

Potasyum klorür (KCl) MERCK 

Hidroklorik asit (HCl) CARLO EBRA 

Sodyum hidroksit (NaOH) MERCK 

1.1.3.3 tetraethoxypropane (C11H24O4) SIGMA 

Hexadecyltrimetil Ammonium Bromide (HDTMAB,C19H42BrN) MERCK 

Potasyum fosfat dibazik (K2HPO4) MERCK 

Potasyum fosfat monobazik (KH2PO4) MERCK 

O-Dianisidine Dihydrochloride  SIGMA 

Hidrojen Peroksit (%30, H2O2) MERCK 

Coomassie Brillant Blue (CBB, C47H48N3NaO7S2)  MERCK 

Etil alkol (C2H6O) RIEDEL-DE HAEN 

Fosforik asit (H3PO4) MERCK 

Bovine serum albumin (BSA) SIGMA 

Sodyum fosfat dibazik (Na2HPO4)  MERCK 

Etilendiamintetraasetikasit (EDTA)  SIGMA 

Sodyum azid (NaN3) SIGMA 

NADPH, tetrasodyum salt, redükte form (C21H26N7O17P3Na4) SIGMA 

Glutatyon, redükte form (GSH, C10H17N3O6S) SIGMA 

Glutatyon redüktaz (GR, EC 1,6,4,2) SIGMA 

Ksantin (C5H4N4O2) SIGMA 

Nitroblue tetrazolium (NBT, C40H30C12N10O6) SIGMA 

Sodyum karbonat (Na2CO3) MERCK 

Ksantin oksidaz (XO, EC 1,1,3,22) 

Amonyum Sülfat [(NH4)2SO4]                                                                                                                            

SIGMA 

SIGMA 

 

3.6. Analitlerin Tayin Yöntemleri 

3.6.1. Malondialdehit Tayini 

Deneyin Prensibi: 95°C’de inkübasyon sonucu tiyobarbitürik asit ile MDA’nın 

oluşturduğu pembe renkli kompleksin absorbansının 532 nm dalga boyunda 

spektrofotometrik olarak ölçülmesi esasına dayanır (114). 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Kullanılan Reaktifler:  

Sodyum Dodesil Sülfat (SDS): %8.1 

Asetik asit: %20, pH: 3.5 (NaOH ile ayarlandı)       

Tiyobarbitürik asit: %0.9   

n-Butanol/Piridin (15/1) V/V  

Standart: 1.1.3.3 tetraethoxypropane’den 200 μmol/L konsantrasyonunda stok 

standart çözeltisi hazırlandı. Stok standarttan seri dilüsyon yapılarak değişik 

konsantrasyonlarında standart çözeltileri elde edildi. Bu çözeltiler standart olarak 

kullanıldı. 

     Deneyin Yapılışı: Deney gününe kadar -80°C’de saklanan doku süpernatantları 

önce -20°C, daha sonra +4°C’de bir müddet bekletilerek iyice çözünmesi sağlandı. 

Daha sonra bir kez daha +4°C’de 2800 g’de 10 dakika santrifüj edildi ve berrak 

süpernatant kısım numune olarak kullanıldı. Isıya dayanıklı, kapaklı cam tüplere Tablo 

3.3’deki pipetlemeler yapıldı. 

 

Tablo 3.3. MDA Tayini 

 Reaktifler Numune Standart Kör 

SDS (%8.1) 200 µL  200 µL  200 µL 

Asetik Asit (%20) 1500 µL 1500 µL 1500 µL 

Tiyobarbitürik asit (%0.9) 1500 µL 1500 µL 1500 µL 

Numune 100 µL - - 

Standart -   100 µL - 

Distile su 700 µL   700 µL   800 µL 

Tüm tüplerin kapakları kapatıldı, vortekslendi ve sıcaklığı 95°C’olan su banyosunda 

1 saat boyunca inkübe edildi. İnkübasyon sonunda çeşme suyu ile soğutuldu. Daha 

sonra her bir tüpün süpernatanından 600 µL alınarak karşılık gelen ependorflara 

aktarıldı. Her bir ependorfa aşağıdaki pipetlemeler yapıldı. 

Distile su 150 µL  150 µL  150 µL 

n-Butanol/Piridin 750 µL  750 µL  750 µL 

 

Ependorflar vorteksle iyice karıştırıldıktan sonra. 1250 g’de 10 dakika santrifuj 

edildi. Oluşan fazlar karıştırılmadan üst fazdan 200 µL alınarak tüm wellere pipetlendi. 

ELISA mikroplate okuyucusunda numune ve standartlar köre karşı 532 nm dalga 

boyunda okutuldu. Sonuçlar µmol/L ifade edildi. Doku MDA konsantrasyonu aşağıdaki 

formül kullanılarak µmol/g protein olarak hesaplandı.                                                       
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                                                          MDA (µmol/L) 

Doku MDA (µmol/g protein) =  

                                                       Doku proteini (g/L) 

 

 

          3.6.2. Miyeloperoksidaz Aktivitesi Tayini 

Deneyin Prensibi: H2O2 varlığında MPO ile o-dianisidine’nin oksidasyonu 

sonucu oluşan sarımsı-turuncu renkli kompleksin 460 nm dalga boyunda absorbansının 

kinetik olarak ölçümü esasına dayanır (144).  

Kullanılan Reaktifler:  

%0.5 hexadecyltrimetil ammonium bromide  

o-dianisidine dihydrochloride  

H2O2 (%30’luk)   

Fosfat tamponu (50 mM, pH: 6.0)  

Ölçüm reaktifi: 0.167 mg/mL o-dianisidine dihydrochloride, %0.0005 H2O2 

(%30’luk çözelti kullanıldı) içeren fosfat tamponu (50 mM, pH: 6.0) hazırlandı.  

Deneyin yapılışı: Deney gününe kadar -80°C’de saklanan doku süpernatatları 

önce -20°C, daha sonra +4°C’de bir müddet bekletilerek iyice çözünmesi sağlandı. 

Daha sonra bir kez daha +4°C’de 1000 g’de 10 dakika santrifüj edildi ve berrak 

süpernatant kısım numune olarak kullanıldı. Tablo 3.4’de gösterilen metotla MPO 

aktivite ölçümü yapıldı. 

 

Tablo 3.4. MPO Aktivite Tayini 

Reaktifler Numune Kör 

Numune  15 µL - 

Deiyonize su - 15 µL 

Ölçüm reaktifi 285 µL 285 µL 

 

Mikroplatelere yukarıdaki pipetlemeler yapıldıktan sonra ELISA mikroplate 

okuyucusunda 460 nm dalga boyunda köre karşı 5 dakika boyunca absorbans artışı 

ölçüldü. Lineer aktivite artışının gözlendiği reaksiyon grafiğinde hesaplamalar yapıldı. 

 

Hesaplama:  

                            ∆A/t x 10
6 
x SK 

MPO (U/L) =                                        

                                  1.3 x 10
4 
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∆A/t: Dakikadaki absorbans değişimi  

SK: Seyreltme katsayısı 

1.3 x 10
4
: o-dianisidine’nin 460 nm’deki molar absorbtivite katsayısı 

10
6
: Molü mikromole çevirme katsayısı   

                                

                                                      MPO (U/L) 

Doku MPO (U/g protein) = 

                                                 Doku proteini (g/L) 

 

1Ünite MPO aktivitesi 25°C’de 1 µmol H2O2’yi parçalayan enzim olarak 

belirlendi. 

 

2.6.3. Süperoksit Dismutaz Tayini 

Deneyin Prensibi: Sun ve ark.’dan alınan metoda göre Cu/ZnSOD enzim 

aktivitesi çalışıldı (145). Enzimatik reaksiyonla üretilen O2
.-
’lerin reaksiyon ortamında 

bulunan nitroblue tetrazolium’u (NBT) indirgemesinin numunede bulunan SOD enzimi 

tarafından engellenmesi prensibine dayanır. NBT’nin indirgenmesi ile 560 nm dalga 

boyunda maksimum absorbans veren mor renkli formazan oluşur. SOD aktivitesinin 

büyüklüğü oluşan formazanın absorbansı ile ters orantılıdır (145).  

Kullanılan Reaktifler:  

Ölçüm reaktifi: 0.3 mM Ksantin, 0.6 mM EDTA, 150 µM NBT, 0.4 M Na2CO3, 

1 gr/L Bovine serum albümin (BSA) 

Ksantin oksidaz: 167 U/L 

(NH4)2SO4: 2 M 

Deneyin Yapılışı: Deney gününe kadar -80°C’de saklanan doku süpernatantları 

önce -20°C, daha sonra +4°C’de bir müddet bekletilerek iyice çözünmesi sağlandı. 

Daha sonra bir kez daha +4°C’de 2800 g’de 10 dakika santrifüj edildi ve berrak 

süpernatant kısım numune olarak kullanıldı.  

 Mikroplate’de kör ve numune welleri belirlenerek Tablo 3.5’te gösterildiği gibi 

pipetlemeler yapıldı.  
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Tablo 3.5. Cu/Zn SOD Aktivite Tayini 

Reaktif Numune  Kör  

Ölçüm reaktifi 200 µL 200 µL 

Numune 10 µL - 

Distile su 40 µL 40 µL 

XO 10 µL 10 µL 

Mikroplate karıştırıcısında iyice karışması sağlandı ve 25°C’de 20 dakika inkübe 

edildi. 

 

20 dakika sonunda inkübasyondan alınan kör ve numunelerin 560 nm’deki 

absorbansları ölçüldü. 

Hesaplama: NBT’nin indirgenme hızındaki %50’lik inhibisyon 1 SOD ünitesi 

olarak kabul edildi. Numunede bulunan SOD enziminin meydana getirdiği %  

inhibisyon ve enzim aktivite değeri aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplandı. 

              

                             Absorbans(Kör) - Absorbans(Numune) 

% İnhibisyon =                                                                x 100 

                                            Absorbans(Kör) 

                                                                                  

                                                                            % İnhibisyon             

Enzim Aktivitesi (U/mL) = 

                                               50 x Numune hacmi (mL) 

 

                                                                 

                                                                                SOD (U/mL) 

Spesifik Aktivite (U/mg protein) = 

                                                            Doku proteini (mg/mL) 

 

 

2.6.4. Glutatyon Peroksidaz Tayini   

Deneyin Prensibi: GPx enzimi, H2O2’yi suya indirgerken redükte glutatyonun 

(GSH) okside glutatyona (GSSG) yükseltgenmesi reaksiyonunu katalizler. GPx 

reaksiyonu ile oluşan GSSG, NADPH’ın indirgeyici substrat olarak kullanıldığı 

glutatyon redüktaz enzimi ile tekrar GSH’a indirgenir. Bu reaksiyonlar esnasında 

NADPH’ın NADP’ye yükseltgenmesi ile oluşan absorbans azalışı 340 nm’de 

spektrofotometrik olarak ölçülerek GPx enzim aktivitesi hesaplanır (146).  
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Kullanılan Reaktifler:  

GPx fosfat tamponu (50 mM, pH: 7): 0.988 g Na2HPO4, 0.379 g KH2PO4, 0.062 

g EDTA ve 0.011 g NaN3 bir miktar distile suda çözülerek hacmi 100 mL ye 

tamamlandı. pH 7’ye ayarlandı. 

Ko-substrat (GSH + NADPH + Glutatyon redüktaz): 0.004 g NADPH, 0.008 g 

GSH ve 50 µl glutatyon redüktaz 5 mL distile suda çözüldü.   

H2O2 (2 mM): %30’luk H2O2’den 25 µl alınarak 5 mL distile suda çözüldü. 

Daha sonra bu çözeltiden 50 µl alınarak 5 mL tamponda çözüldü.  

Deneyin yapılışı: Deney gününe kadar -80°C’de saklanan homojenatlar önce -

20°C, daha sonra +4°C’de bir müddet bekletilerek iyice çözünmesi sağlandı. Daha sonra 

bir kez daha +4°C’de 2800 g’de 10 dakika santrifüj edildi ve berrak süpernatant kısım 

numune olarak kullanıldı. Tablo 3.6’da gösterilen metoda göre pipetlemeler yapıldı.  

 

Tablo 3.6. GPx Aktivite Tayini  

Reaktifler  Kör Numune 

GPx fosfat tamponu 150 µL 150 µL 

Numune - 25 µL 

Distile su 25 µL - 

Ko-substrat 50 µL 50 µL 

                  Tüpler 37°C’de 5 dakika inkübe edildi. 

H2O2 25 µL 25 µL 

Mikroplate’lere yukarıdaki pipetlemeler yapıldıktan sonra ELISA mikroplate 

okuyucusunda 340 nm dalga boyunda 8 dakika boyunca absorbans azalması ölçüldü. 

Lineer aktivite azalmasının gözlendiği reaksiyon grafiğinde hesaplamalar yapıldı. 

 

Hesaplama:   

                                             ∆A/t x 10
6
 

Enzim Aktivitesi (U/L) =                          x DF 

                                                   ε 

 

 

∆A/t: Dakikadaki absorbans değişimi  

ε: NADPH’ın 340 nm’deki molar absorbtivite katsayısı (6.22x10
3
)[(mol/L).cm]

-1
 

DF: Dilüsyon faktörü 

10
6
: Molü, mikromole çevirme katsayısı (aktiviteyi ünite cinsinden ifade 

edebilmek için) 
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Spesifik Aktivite:                        

                                                 GPx (U/L) 

GPx (IU/gr g protein) = 

                                          Doku proteini (g/L) 

 

3.6.5. Dokuda Protein Tayini  

Deneyin Prensibi: Protein konsantrasyonu, negatif yüklü Coomassie Brillant 

Blue G-250 (CBB)’nin protein üzerindeki pozitif yüklere bağlanması ile oluşan mavi 

renkli kompleksin absorbansının 595 nm dalga boyunda ölçülmesi prensibine 

dayanılarak tesbit edildi (147). 

Kullanılan Reaktifler:  

CBB Çözeltisi: 100 mg CBB, 50 mL %95’lik etil alkolde çözüldü.100 mL 

%85’lik fosforik asit eklenerek hacmi 1 litreye tamamlandı. 

Standart Çözeltisi: BSA’dan 100 mg/dL konsantrasyonunda stok standart 

çözeltisi hazırlandı. Stok standart çözeltiden seri dilüsyonlar yapılarak değişik 

konsantrasyonlarında BSA çözeltileri elde edildi. Bu çözeltiler standart olarak 

kullanıldı.  

Deneyin Yapılışı: Deney gününe kadar -80°C’de saklanan doku süpernatantları 

önce -20°C, daha sonra +4°C’de bir müddet bekletilerek iyice çözünmesi sağlandı. 

Daha sonra bir kez daha +4°C’de 2800 g’de 10 dakika santrifüj edildi ve berrak 

süpernatant kısım numune olarak kullanıldı. Tablo 3.7’de gösterilen metodla protein 

tayini yapıldı. 

 

Tablo 3.7. Dokuda Protein Tayini 

Reaktifler Numune Tüpü Kör Tüpü Standart Tüpü 

Numune  0.1 mL - - 

Standart  - - 0.1 mL 

Distile su - 0.1 mL - 

CCB Çözeltisi 5 mL 5 mL 5 mL 

 

Yukarıdaki pipetlemeler yapıldıktan sonra oda sıcaklığında 5 dakika boyunca 

inkübasyona bırakıldı. Daha sonra bir mikroplate’de numune, kör ve standart welleri 

belirlenerek her birine 300 µl eklendi. ELISA mikroplate okuyucusunda numune ve 

standartların absorbansları 595 nm dalga boyunda okutuldu. Sonuçlar mg/dL olarak 

belirlendi. 
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3.6.6. Serum TNF-α ve IL-6 Konsantrasyonlarının Belirlenmesi 

Serum TNF-α ve IL-6 konsantrasyonları, solid faz sandwich ELISA yöntemiyle, 

“Rat TNF-α ELISA Kit” (Invitrogen, Cat.No.: KRC3011, Lot: 776995A) ve “Rat IL-6 

Platinum ELISA Kit” (e-Bioscience, Cat.No.: BMS625, Lot: 60405021) kullanılarak, 

üretici firmanın yönergeleri doğrultusunda ölçüldü. 

   

3.7. Histopatolojik İnceleme  

Histopatolojik inceleme için ayrılan doku örnekleri %10’luk formaldehit 

içerisinde fikse edilerek Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD’ye gönderildi. 

Tespit sonrası takip işlemleri yapılan örnekler parafinle bloklandı. Kalınlığı dört mikron 

olan standart kesitler Hematoksilen Eosin ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi. 

Histolojik kesitler, over dokusunda oosit, ödem, fibrin hemoraji, stromal PMNL, 

makrofaj, apoptozis ve hyalen dejenerasyon varlığı açısından değerlendirildi. Bulguların 

şiddeti semikantitatif olarak analiz edildi ve grade’lendirme yapıldı.  

Grade I: Oosit var, ödem, fibrin, hemoraji, stromal PMNL, apopitoz, makrofaj 

ve hyalin dejenerasyon yok.  

Grade II: Oosit sayısında kontrol grubuna göre %25 azalma var. 

Mikroskopta  tüm alanın  %25’inden daha azında  ödem, hemoraji ve hyalen 

dejenerasyonu ve hafif PMNL infiltrasyonu ve makrofaj var, apoptozis oranı <%10.    

            Grade III: Oosit sayısında kontrol grubuna göre %50 azalma var. 

Mikroskopta  tüm alanın  %25-50’sinde ödem, hemoraji ve hyalen dejenerasyonu, orta 

derecede PMNL infiltrasyonu ve makrofaj var, apopitozis oranı <%25.  

Grade IV: Oosit yok. Mikroskopta  tüm alanın  %50’sinden fazlasında ödem, 

hemoraji ve hyalen dejenerasyonu, yoğun PMNL infiltrasyonu ve makrofaj, apopitozis 

oranı >%25 olarak değerlendirildi. 

 

3.8. İstatistiksel İnceleme 

Verilerin kaydedilmesi ve istatistiksel değerlendirmeler için “SPSS 11.0 for 

Windows” (SPSS Inc., IL, ABD) programından yararlanıldı. Gruplardan elde edilen 

veriler ortalama±standart sapma olarak gösterildi. Ölçülebilir verilerin dağılımlarının 

normal olup olmadığı Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi. Veriler normal 

dağılıma uyduğu için gruplar, parametrik test olan one-way ANOVA ile karşılaştırıldı. 
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Anlamlı farklılık bulunan analitlerin gruplar arasındaki farklılığın önemlilik dereceleri 

post hoc LSD testi ile belirlendi. Grupların histopatolojik değerlendirme sonuçlarının 

analizi Kruskal-Wallis testi ile, ikili grup karşılaştırılmaları ise Mann-Whitney U Testi 

ile yapıldı. p<0.05 değerleri anlamlı olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

 

Tablo 4.1. Over Dokusundaki Analit Düzeyleri 

Gruplar Doku MDA 

(µmol/g protein) 

Doku MPO 

(U/g protein) 

Doku SOD 

(U/mg protein) 

Doku GPx 

(U/g protein) 

Kontrol (n=6) 1.58±0.26 2.83±1.05 15.35±3.49 21.84±7.06 

I/R (n=6) 2.50±0.76 13.94±2.27 10.34±3.85 11.52±7.38 

I/R+sildenafil 

(n=6) 

1.76±0.60 10.4±3.30 16.07±3.46 13.18±2.67 

Sonuçlar X±SD olarak verilmiştir. 

 

Tablo 4.2. Serum TNF-α ve IL-6 Düzeyleri 

Gruplar TNF-α (pg/mL) IL-6 (pg/mL) 

Kontrol (n=6) 13.46±1.41 21.70±1.82 

I/R         (n=6) 15.22±2.31 28.33±6.38 

I/R+sildenafil (n=6) 14.11±1.91 24.19±2.51 
Sonuçlar X±SD olarak verilmiştir. 

 

Tablo 4.3. Gruplar Arası Fark / “p” Değerleri Tablosu 

Gruplar Serum 

TNF-α 

Serum 

IL-6 

Doku 

MDA 

Doku 

MPO 

Doku 

SOD 

Doku 

GPx 

Kontrol ve I/R 0.132 0.015 0.016 0.0001 0.030 0.010 

Kontrol ve I/R+sildenafil  0.564 0.310 0.611 0.0001 0.735 0.027 

I/R ve I/R+sildenafil 0.333 0.100 0.044 0.022 0.015 0.644 

 

 

Kontrol, I/R ve I/R+Sildenafil gruplarında serum TNF-α düzeyleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ( Tablo 4.2, Şekil 4.1). 
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Şekil 4.1. Serum TNF-α Konsantrasyonunun Gruplara Göre Dağılımı 

 

Serum IL-6 konsantrasyonları karşılaştırıldığında, I/R grubunda kontrol grubuna 

göre daha yüksekti ve fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.015). Kontrol grubu ile 

I/R+Sildenafil grubu ve I/R ile I/R+Sildenafil grubu arasında serum IL-6 düzeyleri 

açısından anlamlı fark tespit edilemedi (sırasıyla p=0.310 ve 0.100, Tablo 4.2, Şekil 

4.2). 

 

 

Şekil 4.2. Serum IL-6 Konsantrasyonunun Gruplara Göre Dağılımı 

 



46 

 

 

MDA düzeyleri I/R grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek 

bulundu (p=0.016). I/R+sildenafil grubunda MDA düzeyleri I/R grubununkine göre 

sınırda anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.044). I/R+sildenafil grubunun kontrol grubu 

ile karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık tespit edilemedi (Tablo 4.1, Şekil 4.3). 

 

             

Şekil 4.3. Over Doku MDA Konsantrasyonunun Gruplara Göre Dağılımı 

 

İnflamasyonun göstergesi olarak çalıştığımız over dokusu MPO aktivitesinin 

gruplararası karşılaştırılmasında en yüksek değerler I/R grubunda bulunurken, en düşük 

ortalamanın kontrol grubunda olduğu tesbit edildi. I/R grubu ile kontrol ve 

I/R+sildenafil grupları arasındaki fark istatistiksel olarak farklı idi (sırası ile p=0.0001 

ve p=0.022). Aynı zamanda I/R+sildenafil grubu ile kontrol grubu arasındaki farkın da 

önemli olduğu tesbit edildi (p=0.0001, Tablo 4.1, Şekil 4.4).  
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Şekil 4.4. Over Dokusu MPO Aktivitesinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Over dokusu SOD enzim aktivitesi karşılaştırıldığında, I/R grubunda kontrol ve 

I/R+sildenafil gruplarına göre anlamlı olarak düşük olduğu tesbit edildi (sırasıyla 

p=0.030 ve 0.015). kontrol ve I/R+sildenafil grupları arasındaki fark anlamlı bulunmadı 

(p=0.735, Tablo 4.1, Şekil 4.5).  

 

 

Şekil 4.5. Over Dokusu SOD Aktivitesinin Gruplara Göre Dağılımı 
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Antioksidan enzim olan GPx aktivitesi açısından en yüksek değer kontrol 

grubunda, en düşük değer ise I/R grubunda elde edildi. Yapılan grup 

karşılaştırmalarında kontrol ile I/R grubu ve kontrol ile I/R+sildenafil grubu arasında 

anlamlı farklılıklar bulundu (sırasıyla p=0.010 ve 0.027). I/R ile I/R+sildenafil grubu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Tablo 4.1, Şekil 4.6). 

 

  

Şekil 4.6. Over Dokusu GPx Aktivitesinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Çalışmamızda sıçan over dokularını histopatolojik açıdan incelediğimizde; 

kontrol grubundaki 6 adet sıçanın hepsi grade I olarak değerlendirildi. I/R grubundaki 6 

adet sıçanın over dokuları incelendiğinde 5 tanesi grade III, 1 tanesi grade II olarak 

değerlendirildi. I/R yapılan ve beraberinde sildenafil verilen grupta; 6 adet sıçanın over 

dokuları incelendiğinde 4 tanesi grade I, 1 tanesi grade II ve 1 tanesi grade III olarak 

değerlendirildi (Şekil 4.7). Bizim gruplarımızda yapılan değerlendirmelerde Grade IV 

alanlara sahip kesit tesbit edilmedi. 

Histopatolojik değerlendirmede; sonuçların gruplar arası karşılaştırmasında 

farkın önemli olduğu belirlendi (p=0.002). I/R grubunda doku hasarı grade’i kontrol 

(p=0.002) ve I/R+sildenafile (p=0.026) göre daha yüksek iken, I/R+sildenafil grubunda 

kontrolünkinden farklı değildi.  
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             (a)                                          (b)                                                   (c)    

Şekil 4.7: Over Dokusu Histopatolojik Görüntüleri; a: Kontrol grubu over dokusu, b: I/R grubu 

over dokusu, c: I/R+sildenafil grubu                                      
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5. TARTIŞMA 

 
 

İskemi, organlara giden kan akımındaki azalma olarak tanımlanmaktadır. Kan 

akımında azalma, ATP yıkımı ve lipid peroksit birikiminin bir sonucu olarak laktik asit 

ve hipoksantin düzeylerinin artışı ile sonuçlanır. Reperfüzyon hasarı sonucu oluşan 

SOR’lar lipidler ile reaksiyona girerek lipid peroksitlerinin oluşumuna neden olur. 

Lipidlerin peroksidasyonu aldehitler gibi toksik maddelerin oluşumuna yol açar ve 

membran yapılarının bozulmasına sebep olur. Reperfüzyon sırasında XO hipoksantini 

ürik asit ve aşırı miktarda O2
.-
 oluşumuna neden olur. Bu olay reperfüzyon hasarının 

oluşumundan sorumlu olan mekanizmalardan birisidir. O2
.-
, 

.
OH ve H2O2’i içeren 

reaktif O2 molekülleri, NO ve peroksinitrit oluşumu iskemik dokunun reperfüzyonu 

sırasında artmaktadır. Oluşan bu serbest radikaller mitokondri ve hücre membranındaki 

lipidlerin peroksidasyonu yoluyla hücresel hasara neden olmaktadır. Membranlarda 

lipidlerin peroksidasyonu membran geçirgenliğini değiştirir veya membran ve hücre 

bütünlüğünü bozar. 

Over torsiyonu jinekolojik acillerden biridir. Over torsiyonu ve detorsiyonu over 

dokusunda I/R hasarının neden olduğu biyokimyasal ve morfolojik değişiklikleri uyarır. 

Cakmak ve ark. (148) torsiyondan 1 saat sonra over kan akımında önemli azalmalar 

olduğunu göstermişlerdir. Kan akımındaki azalma doku hipoksisi oluşturur. Bu olay 

lipid peroksitlerinin oluşumuna neden olur.  

Bizim çalışmamızın amacı, sıçan overlerinde I/R sonrası overlerde oluşan I/R 

hasarına sildenafilin etkisini araştırmaktı.  Bunun için sıçan over torsiyon-detorsiyon 

modelinde sildenafil verilerek, dokuda MDA düzeyleri, dokuda MPO, SOD ve GPx 

aktiviteleri, serum MDA, TNF-α ve IL-6 konsantrasyonlarını ve over dokusundaki 

histopatolojik değişiklikleri incelemeyi amaçladık. 

I/R hasarı sırasında oluşan serbest radikaller, yüksek reaktiviteleri nedeniyle 

hücre membranlarındaki lipidlere saldırarak lipid peroksidasyonunu başlatırlar. MDA 

lipid peroksidasyonunun son ürünüdür ve deneysel I/R modellerinde lipid 

peroksidasyon miktarının bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Lipid 

peroksidasyonuna bağlı MDA birikimi daha çok reperfüzyon fazında gelişen hasarın 

önemli bir komponentidir (149, 150). Biz de çalışmamızda doku MDA düzeylerini 

ölçerek oksidatif hasarın tesbit edilmesini amaçladık. 
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Sahin ve ark. (151) over I/R hasarında serum ve doku MDA seviyelerinde 

anlamlı yükselme saptamışlardır. Usta ve ark. (152) ise over I/R hasarında L-karnitin ve 

N-asetilsisteinin etkinliğini araştırdıkları çalışmada, over doku MDA düzeylerinde 

anlamlı artışlar tespit etmişlerdir. Çadirci ve ark. (153)’nın yaptığı bir çalışmada da, 

over I/R hasarında atorvastatin’in etkinliği araştırılmış; I/R grubunda, over dokusunda 

MDA’nın arttığı bulunmuştur. Ergün ve ark. (154)’nın yaptığı bir başka çalışmada ise, 

over I/R hasarı sonrası serum ve over dokusunda MDA seviyelerinin anlamlı derecede 

arttığı saptanmıştır. Tavşanlarda yapılan deneysel çalışmalarda da, Kaleli ve ark. (155) 

over örneklerinde torsiyon ve detorsiyon gruplarında MDA düzeylerinde önemli artışlar 

olduğunu göstermişlerdir. 

Arikan ve ark. (156) over I/R hasarı ile ilgili bir fosfodiesteraz 5 inhibitörü olan 

taladafilin etkisini araştırdıkları çalışmada, I/R grubunda MDA düzeylerinin anlamlı 

derecede yükseldiğini ve tadalafil verilmesiyle over dokusu MDA seviyelerinde  

anlamlı derecede azalma olduğunu tespit etmişlerdir. Seraslan ve ark. (143) tarafından 

yapılan bir çalışmada ise, sıçan spinal kord hasarında tadalafilin SOD, GPx, CAT gibi 

antioksidan enzimlerin aktivitesini artırdığı ve MDA düzeylerini azalttığı gösterilmiştir.  

Beheshtian ve ark. (22)’nın yaptığı ve sildenafil’in I/R hasarına etkisini 

inceledikleri çalışmada, I/R grubunda doku MDA düzeylerinin arttığı ve sildenafil 

verilmesi sonucu over doku MDA seviyelerinde anlamlı düşüş olduğu saptanmıştır. 

Bununla birlikte, Oruc ve ark. (23) sıçanlarda renal I/R oluşturarak yaptıkları çalışmada, 

iskemi ve I/R grubunda MDA düzeylerinin kontrol grubuna göre arttığını ve sildenafil 

ile tedavi edilen iskemi ve I/R gruplarının tedavi edilmeyen iskemi ve I/R grupları ile 

aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığını, başka bir ifadeyle, sildenafilin lipid 

peroksidasyon düzeylerinde herhangi bir değişiklik oluşturmadığını belirlemişlerdir. 

Bizim çalışmamızda I/R hasarının derecesini belirlemek ve teyit etmek için over 

dokusunda MDA düzeylerini ölçtük ve I/R gruplarındaki over doku MDA düzeylerinin 

kontrol gruplarına göre daha yüksek olduğunu bulduk. Bu sonuç, I/R’nin over 

dokusunda oksidatif hasara neden olarak lipid peroksidasyonuna yol açtığını 

göstermektedir. Bu çalışmanın önemli bulgularından birisi, sildenafil ile tedavi edilen 

sıçanların over dokusunda MDA düzeylerinin önemli ölçüde azalmasıdır. Bu durum, 

sildenafilin over I/R’de oluşan oksidatif hasarı önleyebileceğini düşündürmektedir. 

Bizim çalışmamızda I/R grubunda over doku MDA düzeylerinin artışı ve sildenafil 
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verilmesiyle doku MDA düzeylerindeki azalma yukarıda bahsedilen çalışmalardaki 

sonuçlar ile uyumluluk göstermektedir.  

Over I/R hasarı, infertilite gelişimine neden olabilen bir olaydır. Over I/R’nin 

şiddeti, iskemi ve takip eden reperfüzyon peryodunun süresine bağlıdır. Over 

dokusunda oluşacak hasarda aktive nötrofiller önemli rol oynamaktadırlar. Nötrofillerin 

aktivasyonu vasküler endotel hücrelerine nötrofillerin adhezyonu ve ektravasküler alana 

nötrofillerin girişi ile sonuçlanmaktadır. Aktive nötrofiller tarafından nötrofil proteaz, 

elastaz ve MPO gibi proteolitik enzimlerin yanı sıra SOR’ların salıverilmesinin endotel 

hücrelerinde hasara neden olduğu gösterilmiştir. Üstelik lökopeninin I/R sonucu oluşan 

renal hasarı azalttığı gösterilmiştir. Bu olay lökositlerin I/R hasarında önemli rolleri 

olduğunu düşündürmektedir. MPO aktivitesi, I/R’nin oluşturduğu doku hasarı ile direkt 

olarak ilişkilidir. Bu yüzden çalışmamızda aktive nötrofillerin over dokusunda 

birikiminin bir göstergesi olarak MPO aktivitesini kullandık. 

Karaca ve ark. (157), Cadirci ve ark. (153), Kumtepe ve ark. (158) over 

torsiyonu ile ilgili yaptıkları hayvan çalışmalarında, iskemi ve reperfüzyon gruplarında 

doku MPO aktivitelerinin kontrol gruplarına göre arttığını göstermişlerdir. Benzer 

şekilde, Xu ve ark. (159) da karaciğer I/R hasarında doku ve serum MPO aktivitesinin 

arttığını bulmuşlardır.  

Dal Secco ve ark. (160) tarafından NO’nun cGMP bağımlı mekanizma ile 

ICAM-1’in azalması sonucu nötrofil adhezyonu ve transmigrasyonunu inhibe ettiği 

gösterilmiştir. Santos ve ark. (161) tarafından NO aracılığıyla etki eden sildenafilin 

lökosit adhezyonunu ve nötrofil migrasyonunu azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca 

NO/cGMP ile nötrofiller üzerine direkt inhibitör etkisinin MPO aktivitesinin 

inhibisyonuna neden olduğunu göstermişlerdir.  

Kato ve ark. (162) indometazinle barsak ülseri oluşturup sildenafilin etkilerini 

inceledikleri çalışmada, indometazinin barğırsak doku MPO düzeylerini anlamlı 

derecede artırdığını ve sildenafil ile MPO düzeylerinin azaldığını göstermişlerdir. 

Yildirim ve ark. (17) ise bleomisin ile oluşturdukları akciğer fibrozisinde sildenafilin 

etkilerini araştırmışlardır. Akciğer fibrozisi olan grupta kontrol gruba göre doku MPO 

aktivitelerinin arttığını ve sildenafil tedavisi sonucunda doku MPO aktivitelerinin 

önemli ölçüde azaldığını saptamışlardır. Iseri ve ark. (163) asetik asitle oluşturulan 

barsak inflamasyonunda sildenafil ile ilgili yaptıkları çalışmada, kolit oluşturulan 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xu%20SQ%22%5BAuthor%5D
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grupdaki MPO aktivitesinin kontrol grubuna göre arttığını ve sildenafil tedavisi sonucu 

MPO aktivitesinin azaldığını göstermişlerdir. Oruc ve ark. (23) tarafından renal I/R 

hasarında sildenafilin etkisinin incelendiği çalışmada da, iskemi ve reperfüzyon 

gruplarındaki MPO aktivitelerinin kontrol gruplarına göre arttığı ve sildenafil tedavisi 

sonucu MPO aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir. 

Bizim yaptığımız çalışmada, inflamasyonun göstergesi olarak kullandığımız 

MPO aktivitesinin I/R grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek 

olduğunu bulduk. Ayrıca, I/R+sildenafil grubunun MPO aktivitesi I/R grubundaki 

değere göre anlamlı derecede daha düşük idi. Bu sonuçlar, daha önceki çalışmaların 

sonuçlarıyla uyumlu olarak, I/R’de sildenafil verilmesinin, sildenafilin antiinflamatuar 

etkisinden dolayı, over dokusunda aktive nötrofil oluşumunu önlediğini göstermektedir. 

TNF-α doku hasarına yanıtta makrofajlarca üretilen, fagosit oksidatif 

metabolizmasını ve NO üretimini uyaran pleotropik bir proinflamatuar sitokindir. TNF-

α nötrofilik granülositleri aktive eder ve I/R hasarında önemli olan çeşitli inflamatuar 

sitokinlerin uyarılmasına neden olur. IL-6 ise, I/R sırasında salınan diğer bir sitokindir. 

TNF-α ile karşılaştırıldığında bu salınım daha geçtir; reperfüzyon olayından birkaç 

dakika sonra yükselir. IL-6 değişik biyolojik etkilere sahip olan immun sistemin bir 

mediatörüdür. IL-6; makrofaj, fibroblast, endotel hücreleri, T hücreleri ve çoğu tümör 

hücrelerinden sentezlenmektedir. IL-6 hematopoietik öncül hücrelerin farklılaşması 

üzerine önemli etkilere sahiptir. Serum IL-6 konsantrasyonlarının artışı sepsis, 

otoimmün hastalıklar ve inflamasyon gibi değişik hastalıklarda görülmektedir. TNF-α,  

IL-6 gibi bir akut faz reaktantıdır. I/R hasarı ile ilgili yapılan çalışmalarda, IL-6 ve 

TNF-α düzeylerinin arttığı gösterilmiştir.  

Cohen ve ark. (123) yaptıkları bir çalışmada over torsiyonu tanısında IL-6 

düzeylerinin önemli olduğunu öne sürmüşlerdir. Daponte ve ark. (164) olası over 

torsiyonu bulunan akut karın ağrısı ve over kitlesine sahip olan kadın hastalarda serum 

IL-6 düzeylerinin tahmin edilmesinin bu hastaların ayrımında yardımcı olabileceğini 

iddia etmişlerdir. Li ve ark. (165) miyokard I/R hasarında serum TNF-α ve IL-6 

seviyelerinde önemli derecede artışlar olduğunu göstermişlerdir. Wu ve ark. (166) ise, 

karaciğer I/R hasarında karaciğer dokusunda TNF-α ve IL-6 mRNA düzeylerinin 

belirgin olarak arttığını bulmuşlardır. Benzer şekilde, Kim ve ark. (167) da, karaciğer 

I/R hasarında serum TNF-α ve IL-6 düzeylerinde anlamlı derecede artışlar olduğunu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Li%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wu%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20SJ%22%5BAuthor%5D
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tespit etmiştir. Grootjans ve ark. (168) ise, insanlarda bağırsak I/R’si ile ilgili yaptıkları 

çalışmada reperfüzyon sırasında doku TNF-α ve IL-6 mRNA ekspresyonunun ve 

plazma IL-6 düzeylerinin kontrol gruplarına göre belirgin olarak arttığını 

göstermişlerdir. Kaplan ve ark. (169) tarafından yapılan bir çalışmada da, bağırsak I/R 

oluşturulan sıçanlarda, I/R’den sonra serum TNF-α ve IL-6 düzeylerinin kontrol 

gruplarına göre belirgin olarak arttığı tespit edilmiştir. Usta ve ark. (152) ise over 

torsiyonu ile ilgili yaptıkları çalışmada, hem iskemi hem de reperfüzyon gruplarında 

kontrol grubuna göre plazma IL-6 düzeylerinin anlamlı derecede arttığını 

göstermişlerdir. El-Bahy ve ark. (170) da karaciğer I/R’si oluşturarak sıçanlarda 

yaptıkları çalışmada, I/R’den sonra karaciğer dokusunda TNF-α düzeylerinin arttığını 

göstermişlerdir.  

Avlan ve ark. (171) renal I/R hasarında serum TNF-α düzeylerinin arttığını ve 

fosfodiesteraz inhibitörü olan trapidilin verilmesinden sonra TNF-α düzeylerinin 

azaldığını göstermişlerdir. Iseri ve ark. (163) asetik asitle oluşturulan inflamasyon 

üzerine sildenafilin etkilerini araştırdıkları çalışmada kolit grubunda TNF-α ve IL1β 

gibi proinflamatuar sitokinlerin serum düzeylerinin arttığını ve sildenafil ile sitokin 

düzeylerinde önemli azalmaların olduğunu göstermişlerdir. Yildirim ve ark. (17) 

bleomisin ile oluşturdukları akciğer fibrozisinde sildenafilin etkilerini araştırdıkları 

experimental çalışmada; akciğer fibrozisi olan grupta kontrol grubuna göre serum TNF-

α ve IL1β düzeylerinin arttığını ve sildenafil tedavisi sonucunda bu sitokinlerin önemli 

ölçüde azaldıklarını saptamışlardır. Behr-Roussel ve ark. (172) sıçanlarda yüksek 

düzeyde fruktoz ile insülin rezistansı oluşturdukları çalışmada insülin rezistansında 

sildenafilin TNF-α ve IL-6 düzeylerine herhangi bir etkisinin olmadığını 

göstermişlerdir.  

Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz sonuçlara göre, kontrol, I/R ve 

I/R+Sildenafil gruplarındaki serum TNF-α düzeyleri arasındaki farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı değildi. Bununla birlikte, her ne kadar istatistiksel bir anlamlılık 

oluşturmasa da, ortalama serum TNF-α düzeylerinin I/R grubunda, kontrol grubuna 

göre, daha yüksek olduğu ve sildenafil kullanımıyla azaldığı görülmektedir. Serum IL-6 

konsantrasyonları açısından, I/R grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksekliğin 

olduğu tespit edildi. Ancak sildenafil verilen I/R grubunda IL-6 düzeylerindeki azalma 

istatistiki olarak anlamsızdı. Bizim yaptığımız çalışma, sildenafilin proinflamatuar 
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sitokinler üzerindeki etkisinin, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturacak 

düzeyde olmadığını göstermektedir. 

I/R hasarını önlemede antioksidanlar önemli rol oynar. ROS lar normalde 

antioksidan moleküllerle elimine edilirler. Örneğin SOD hızlı bir şekilde O2
.-
’leri 

H2O2’ye indirger. GPx ise H2O2’nin H2O’ya indirgenmesi reaksiyonunu katalizler. 

Böylece fizyolojik koşullarda ROS’ların zararlı etkileri SOD ve GPx gibi endojen 

antioksidan enzimler tarafından önlenir. Bununla birlikte reperfüzyon sırasında 

oksidan/antioksidan denge değişebilir.  

I/R ile ilgili yapılan çoğu çalışmalarda, I/R sonrasında antioksidan enzim 

aktivitesinin düştüğü görülmüş ve bu duruma, artan oksidatif stres nedeniyle bu 

enzimlerin kullanımının artması sebep olarak gösterilmiştir. Başka çalışmalarda ise 

I/R’de antioksidan enzim aktivitesinin arttığı gösterilmiş ve bu durum I/R olayında aşırı 

üretilen SOR’ların, antioksidan savunma sistemini uyarmasına ve CAT, SOD ve GPx 

gibi enzimlerin ekspresyonun artışına bağlanmıştır. Biz de I/R hasarında antioksidan 

savunma sisteminin durumunu değerlendirmek için over dokusunda SOD ve GPx 

aktivitelerinin ölçümünü yaptık. 

Cadirci ve ark. (153), Arikan ve ark. (156), Cosar ve ark. (173), Bakan ve ark. 

(174), Halici ve ark. (175) experimental over I/R modellerinde I/R’de SOD enzim 

aktivitesinin azaldığını tespit etmişlerdir. Tavşanlarda yapılan over I/R ile ilgili bir 

başka çalışmada Somuncu ve ark. (176) I/R gruplarındaki hem SOD hem de GPx enzim 

aktivitelerinde anlamlı azalmalar saptamışlardır. Somi ve ark. (177) karaciğer I/R 

modellerinde SOD ve GPx enzim aktivitelerinin azaldıklarını belirlemişlerdir. Yildirim  

ve ark. (178) renal I/R oluşturarak karaciğer SOD ve GPx aktivitelerine baktıkları 

çalışmada renal I/R gruplarındaki karaciğer SOD ve GPx aktivitelerinin kontrol grubuna 

göre anlamlı düzeylerde azalmalar olduğunu tespit etmişlerdir. Yine karaciğer I/R ile 

ilgili çalışmada Okatani ve ark. (179) I/R grubunda GPx enzim aktivitesinin kontrol 

grubuna göre anlamlı düzeyde azalma olduğunu göstermişlerdir. Testis I/R’si ile ilgili 

olarak Beheshtian ve ark. (22) yaptıkları çalışmada I/R grubundaki SOD ve GPx enzim 

aktivitelerinin kontrol grubuna göre azaldığını tespit etmişlerdir. Erdem ve ark. (180) 

iskelet kasında I/R hasarı oluşturarak yaptıkları çalışmada ise yukardaki literatürlere ters 

olarak I/R grubundaki SOD ve GPx aktivitelerinin anlamlı derecede yüksek olduğunu 

tespit etmişlerdir. PDE inhibitörlerinin antioksidan molekül düzeylerine etkilerinin 
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incelendiği farklı çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Şöyle ki; Beheshtian ve 

ark. (22) testis I/R ile ilgili yaptıkları çalışmada sildenafil verilerek I/R’de azalan SOD 

ve GPx enzim aktivitelerinin arttığını göstermişlerdir. Arikan ve ark. (156) over 

I/R’sinde bir tip PDE-5 inhibitörü olan tadalafil vererek bu ilacın etkisini incelemişler 

ve tadalafilin I/R’de azalan SOD aktivitesini artırdığını göstermişlerdir. Perk ve ark. 

(181) tarafından sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda sildenafil verilerek eritrosit 

SOD ve GPx enzim aktiviteleri araştırılmış ve sildenafil verilen grupta SOD enzim 

aktivitesinin arttığı fakat GPx enzim aktivitesinin değişmediği tesbit edilmiştir. 

Çalışmamızda grupları SOD enzim aktivitesi açısından kıyasladığımızda, over 

dokusu SOD aktivitesi I/R grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı 

olarak azalma gözlendi. Sildenafil verilen I/R grubunda ise SOD aktivitesinde, I/R 

grubununkine göre yüksek olduğu gözlendi. Ayrıca, çalışmamızda over dokusu GPx 

aktiviteleri karşılaştırıldığında I/R grubundaki GPx aktivitesi kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak düşük olduğu gözlendi. I/R+ sildenafil grubundaki GPx aktivitelerinde 

ise I/R grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan yükseklik olduğu belirlendi.  

Bu sonuçlar, I/R’nin over dokusunda artan oksidatif stres nedeniyle bu 

enzimlerin kullanımının arttığı bilgisini destekler niteliktedir. Bu çalışmanın önemli 

sonuçlarından biri de, sildenafil ile tedavi edilen sıçanların over dokusunda SOD ve 

GPx aktivitelerinin artışıdır. Bu durum antiinflamatuar özelliği bulunan sildenafilin 

PMNL adezyonunu ve kemotaksisini inhibe etmesiyle O2
.-
 oluşumunu ve oksidatif stresi 

azaltarak over I/R’de oluşan doku hasarını önleyebileceğini düşündürmektedir. Bizim 

çalışmamızda I/R grubunda over doku SOD ve GPx enzim aktivitelerinin azalması ve 

sildenafil verilmesiyle özellikle doku SOD enzim aktivitesinin artışı yukarıda 

bahsedilen çalışmalardaki sonuçlar ile uyumluluk göstermektedir (22, 156, 181). 

Sildenafil cGMP’nin yıkılmasını önleyerek NO’nun etkisini artıran bir PDE tip 5 

inhibitörüdür. Sildenafilin O2
.-
 oluşumunda direkt ve indirekt inhibitör etkileri 

bulunmaktadır. Öncelikle Sildenafil NADPH oksidaz ekspresyonunun güçlü bir 

inhibitörüdür (19). NADPH oksidaz ekspresyonunu inhibe etmesi, vasküler düz kas ve 

diğer vasküler dokular tarafından üretilen O2
.-
  oluşumunu azaltır. NO’nun NADPH 

oksidaz ekspresyonunun güçlü bir inhibitörü olduğu gösterilmiştir (19). Böylece 

sildenafil cGMP düzeylerini artırarak lipid peroksidasyon oluşumunu ve NADPH 

oksidaz ekspresyonunu indirekt olarak da inhibe etmektedir. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Beheshtian%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arikan%20DC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Perk%20H%22%5BAuthor%5D


57 

 

 

Bu çalışmanın sonucunda MPO aktivitesi, MDA ve IL-6 düzeyleri, I/R grubunda 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak yükseklik gösterirken, TNF-α düzeylerindeki artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı. SOD ve GPx aktivitelerinde de I/R grubunda 

kontrol grubuna göre anlamlı azalmalar gözlendi. I/R+sildenafil grubunda MDA düzeyi 

ve MPO aktivitesinde I/R grubuna göre anlamlı derecede azalma gözlenirken, TNF-α ile 

IL-6 düzeylerinde ise göreceli azalmalar tespit edildi. Yine I/R+sildenafil grubunda I/R 

grubuna göre SOD için anlamlı artış gözlenirken, GPx için göreceli artışlar tespit edildi.  

I/R ile beraber sıçanların overlerinde, kontrol grubu ile kıyaslandığında yaygın 

doku hasarı geliştiği görüldü. I/R sonrası sildenafil verilen grubun over dokusunda 

PMNL infiltrasyonu ve doku hasarı daha azdı. Bu sonuçlara göre; antiinflamatuar, 

antioksidan ve lipid peroksidasyonunu inhibe edici özelliği olan sildenafilin 

histopatolojik olarak over dokusu üzerine koruyucu etkisi olabileceği düşünüldü. 

Bu sonuçlar, sildenafilin oksidatif stresi azaltıp, antioksidan enzim aktivitelerini 

uyararak I/R sürecinde oluşan oksidatif hasarı azaltabileceğini ve MPO aktivitesini 

azaltarak antiinflamatuar etkisinin olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, 

sildenafilin I/R durumlarında bir tedavi seçeneği olarak kullanımı hakkında daha fazla 

sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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