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kabulüne karar verildi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölüm 

Başkanlığının 10. 11. 2010 tarihli 428 sayılı karar numarasıyla Dr. Şükrü ARSLAN’ın 

tez konusunun kabulü ve tez yöneticiliğini Prof. Dr. Durkaya ÖREN’in yapması karara 

bağlanmıştır. Bu tez çalışması Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörlüğü BAP 

(Bilimsel Araştırma Projeleri) 2008/16 no’lu proje kapsamında yürütülmüştür.  
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ÖZET 

 

Barsak anastomozu çok sık uygulanmasına ve bu konudaki yoğun deneyim 

birikimine rağmen, anastomoz kaçağı halen % 0-35 sıklıkta ortaya çıkmaktadır. Belli 

durumlar anastomoz yapılması için riskli kabul edilir. Bunların başında peritoneal 

kirlenme gelir. Özellikle kolon yaralanmalarından sonra anastomoz yapılması ve hangi 

durumda anastomoz yapılacağı üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Özellikle 

destrüktif yaralanmaların olduğu kolon yaralanmalarında kan kaybı, hastanın şok 

durumu dikkate alınmakta, peritoneal kirlenme için ise yaralanma üzerinden geçen 

süreye bakılarak indirekt bir veri kullanılmaktadır. Yaralanma sonrası kolon 

anatomozlarında dikkate alınmayan hususlardan biri ise kirli batında yaralanmış olan 

kolon uçlarında meydana gelen beslenme bozukluğuna bağlı oksidatif hasardır. Bu 

oksidatif hasar kanlanma bozulmasıyla paralel olarak oluştuğu için genellikle uçların 

kanlanması indirekt bir gösterge olarak kullanılmaktadır.  

Yara iyileşmesi mekanizmalarına tesir etmek üzere çeşitli antioksidanlar 

kullanılmıştır. Bunlar içerisinde C-vitamini en çok kullanılıp araştırılan antioksidan 

olmuştur. Kollajen sentezinin hidroksilasyon basamağında yer alan C vitamini 

ekstrasellüler sıvılardaki en önemli antioksidan olarak düşünülmektedir. Askorbik asit; 

moleküler oksijen, hidroksil ve süperoksit radikalleriyle doğrudan reaksiyona girerek 

zincir kıran bir antioksidandır. Kolonik anastomoz iyileşmesinde antioksidanların rolü 

araştırılırken, bir antioksidan olan Lipoik asit çok fazla araştırılmış değildir.  

Biz bu çalışmada intraabdominal sepsis modelinde Vitamin-C ve Lipoik asidin 

kolon anastomozu iyileşmesi üzerine etkisini karşılaştırarak, bu arada prolidaz 

enziminin kolon anastomoz iyileşmesinde bir gösterge olarak kullanılabilirliğini 

araştırdık.  

Materyal ve Metot 

Ağırlıkları 200-250 gram arasında değişen 48 adet erkek Sprague Dawley 

Albino rat çalışmaya dahil edildi ve her birisi 8 rat’dan oluşan 6 gruba ayrıldı. Gruplar 

şöyle şekillendirildi. Kontrol grubu (n=8), Sham Grubu (n=8), Sepsis grubu (n=8), 

Vitamin-C grubu (n=8), Lipoik asid grubu (n=8), Vitamin-C+Lipoik asid grubu 

(Kombine grup) (n=8). Kontrol grubundaki ratlarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 
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dönemlerde rutin enteral beslenme dışında başka bir şey verilmedi. Vitamin-C grubuna 

günlük 100mg/kg i. v/s. c vitamin-c, Lipoik asid grubuna günlük 50mg/kg oral lipoik 

asit ve Vitamin-C+Lipoik asid grubuna ise aynı dozlarda ve aynı yollarla Lipoik asid ve 

Vitamin-c verildi. Ratlarda intestinal perforasyon ve intraabdominal sepsis oluşturuldu 

ve bu perforasyon 24 saat sonra tamir edildi. Kontrol grubu, Sepsis grubu, Vitamin-C 

grubu, Lipoik asid grubu ve kombine grubundaki ratlar orta hat insizyonla postoperatif 

5. gün tekrar açıldı. Eksplorasyonda primer tamir alanının iyileşmesi değerlendirildi. 

Primer onarım alanı patlama basıncı ölçümü için test edildi. Bu alan daha sonra 

çıkarılarak prolidaz enzimi, hidroksiprolin ve Malondialdehid (MDA) çalışılmak üzere 

biyokimyasal incelemeye alındı.  

Sonuçlar 

Kontrol grubunun, Sepsis grubunun, C-vitamini grubunun, Lipoik asid 

grubunun, C-vitamini ve Lipoik asidin kombine kullanıldığı grubun ortalama patlama 

basıncı değerleri sırasıyla; 54±9, 6 mmHg, 38, 8±9, 1 mmHg, 74, 3±6, 5 mmHg, 81, 

8±8, 8 mmHg, 96, 8±10, 4 mmHg idi. Kontrol grubunun, Sham grubunun, Sepsis 

grubunun, C-vitamini grubunun, Lipoik asid grubunun, C-vitamini ve Lipoik asidin 

kombine kullanıldığı grubun ortalama doku hidroksiprolin düzeyleri sırasıyla; 1, 1±0, 4 

mg/ml, 1, 7±0, 8 mg/ml, 1, 2±0, 6 mg/ml, 2, 6±0, 4 mg/ml, 1, 6±0, 4 mg/ml, 3, 8±1, 0 

mg/ml idi. Kontrol grubunun, Sham grubunun, Sepsis grubunun, C-vitamini grubunun, 

Lipoik asid grubunun, C-vitamini ve Lipoik asidin kombine kullanıldığı grubun 

ortalama prolidaz değerleri sırasıyla; 4, 4±0, 2 mikromol / dk / gram protein (U/g 

protein) , 3, 4±0, 2 U/g protein, 3, 7±0, 2 U/g protein, 6, 0±0, 4 U/g protein, 3, 6±0, 2 

U/g protein, 3, 5±0, 2 U/g protein idi. Kontrol grubunun, Sham grubunun, Sepsis 

grubunun, C-vitamini grubunun, Lipoik asid grubunun, C-vitamini ve Lipoik asidin 

kombine kullanıldığı grubun ortalama MDA değerleri sırasıyla; 1, 9±0, 4 nanomol/gram 

protein, 1, 4±0, 1 nanomol/gram protein, 2, 2±0, 8 nanomol/gram protein, 2, 3±0, 4 

nanomol/gram protein, 2, 1±0, 9 nanomol/gram protein, 1, 1±0, 3 nanomol/gram protein 

idi. Kombine grubun ortalama patlama basınçları ve hidroksiprolin düzeyleri, diğer 

çalışma gruplarının patlama basınçları ve hidroksiprolin düzeyleri ile karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak çok anlamlı derecede yüksek bulunurken (p<0, 001), Kombine 

grubun prolidaz ve MDA düzeyleri diğer çalışma gruplarının düzeyleri ile 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu.  
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Tartışma 

Kolon florasının zengin oluşu ve operasyon sırasında çevresel bulaşmaların 

olması, lokal enfeksiyon nedeni olarak anastomoz kaçaklarının önemli 

nedenlerindendir. Kirli batında yaralanmış olan kolon uçlarında oluşan beslenme 

bozukluğuna bağlı oksidatif hasar meydana gelmektedir. İnflamatuar reaksiyon, nekroz, 

peritonit ve abse varlığında Kollajenaz aktivitesi de artarak anastomoz kaçakları için 

riski artırmaktadır.  

 Bu yüzden araştırmalar intraabdominal sepsisli hastalarda düşük riskli ve 

güvenli anastomoz sağlayan tedavi modalitelerine yönelmiştir. Biz bu çalışmada, her 

ikiside antioksidan olan vitamin-C ve lipoik asidin kombine kullanımının tek tek 

kullanımına göre intraabdominal sepsis rat modelinde daha iyi anastomoz iyileşmesi ve 

gerginliği sağladığını, ayrıca vitamin-C’nin prolidazı artırarak da yara iyileşmesinde 

katkıda bulunduğunu bulduk. Yaptığımız çalışmamızdaki bulgularımızın uygun klinik 

çalışmalarla desteklenmesi gerekir.  
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SUMMARY 

 

Background 

Although gut anastomose is often applied and the consistent information that is 

about this subject, anastomose failure still arises by 0-35 %. Certain conditions are 

accepted risky for implementation of anastomose. First of all is peritoneal pollution. 

Especially, many studies are available about implementing of anastomose after colon 

injury and which condition requires anastomose. Blood loss is important for the colon 

injury that is together destructive injury, considered the shock case of sick, the elapsed 

time after injury is important for peritoneal pollution. According to these importances, 

an indirect data is used. One of the unconsidered matters for colon anastomose after 

injury is oxidative damage that are related to the malnutrition that comes into existence 

in the colon ends that wounded in the dirty abdomen. Since these oxidative damages 

engender parallel with corruption of becoming vigorous, becoming end vigorous 

generally is used as an indirect data.  

Several antioxidants are used for to effect into the mechanism of injury 

improving. Among all antioxidant, C-Vitamin is the one that is most investigated and 

used. C-Vit that takes place at the hydroxylation step of collagen synthesis is considered 

the most important antioxidant in the extracellular fluid. It is very well known that. 

Askorbik acid is a breaker antioxidant by directly reacting with molecular oxygen, 

hydroxyl and superoxide extremists. When the roles of antioxidant on heal of colonic 

antioxidant are investigated, it is a noticeable fact that Lipoic acid which is an 

antioxidant is not searched very well.  

In this research paper, the effects of C-Vitamin and Lipoic acid on heal of colon 

anastomose is compared at intraabdominal sepsis model. By the way, the usage of 

prolidase enzyme on heal of colon anastomose is researched as a sign.  

Materials and Methods 

48 men rats, whose weights change from 200 grams to 250 grams, are included 

to the experiment and they are seperated to 6 different groups of 8 rats. The groups are 

composed like Control Group (n=8), Sham Group (n=8), Sepsis Group (n=8), Vitamin-

C Group (n=8), Lipoic acid Group (n=8), Vitamin C+Lipoic acid Group (Combine 
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Group) (n=8). Except from rutine enteral nutrition, nothing has given to the rats of 

control group before and after the surgery. To the Vitamin-C group, 100 mg/kg i. v/s. c 

Vitamin-C is given daily while 50 mg/kg i. v lipoic acid is given the lipoic acid group 

daily. The same amount of lipoic acid and vitamin c are given to the Vitamin C+Lipoic 

acid group by the same way. Intestinal perforation and Intraabdominal sepsis are 

constituted in the rats and this perforation is fixed 24 hours later. The rats in the control 

group, sepsis group, vitamin c group, lipoic acid group and combined group are opened 

in the 5th day by medium level postoperatif insanite. The healing of primer fixing area 

is evaluated in the exploration. The primer fixing area is tested for explosion pressure. 

After these, this area is placed out for biochemical analysis to work prolidase enzyme, 

hidrocsiprolin and MDA.  

Results 

The average explosion pressure values of control group, sepsis group, vitamin c 

group, lipoic acid group and the combined group (Vitamin C+Lipoic acid) were 54±9, 6 

mmHg, 38, 8±9, 1 mmHg, 74, 3±6, 5 mmHg, 81, 8±8, 8 mmHg, 96, 8±10, 4 mmHg. 

The average fabric hidrocsiprolin levels of control group, sham group, sepsis group, 

vitamin c group, lipoic acid group and the combined group were 1, 1±0, 4 mg/ml, 1, 

7±0, 8 mg/ml, 1, 2±0, 6 mg/ml, 2, 6±0, 4 mg/ml, 1, 6±0, 4 mg/ml, 3, 8±1, 0 mg/ml. The 

average prolidase values of control group, sham group, sepsis group, vitamin c group, 

lipoic acid group and the combined group were 4, 4±0, 2 mikromol / dk / gram protein 

(U/g protein) , 3, 4±0, 2 U/g protein, 3, 7±0, 2 U/g protein, 6, 0±0, 4 U/g protein, 3, 

6±0, 2 U/g protein, 3, 5±0, 2 U/g protein. The average MDA values of control group, 

sham group, sepsis group, vitamin c group, lipoic acid group and the combined group 

were 1, 9±0, 4 nanomol/gram protein, 1, 4±0, 1 nanomol/gram protein, 2, 2±0, 8 

nanomol/gram protein, 2, 3±0, 4 nanomol/gram protein, 2, 1±0, 9 nanomol/gram 

protein, 1, 1±0, 3 nanomol/gram protein. When the average explosion presssure values 

and the hidrocsiprolin values of the combined group are compared with the average 

explosion presssure values and the hidrocsiprolin values of other groups, it is found 

very high statically (p<0, 001). When the average prolidase and MDA values of the 

combined group are compared with the average prolidase and MDA values of other 

groups, it is found very low statically.  
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Discussion 

Being rich of colon flora and the environmental effects during the operation are 

the most important reasons for being the reason of local infection as anastomose failure. 

In the colon ends which are injured in the dirty abdomen, oxidative damages occur 

related to the mal nutrition. In the presence of inflammatory reaction, necrosis, 

peritonitis and abscess, collagenase activity increases ant it also increases the risk for 

anastomose failures.  

Because of these reasons, research switch out into the treatments that provide 

safe and less risky anastomose for the intraabdominal sepsis patients. Here, in this 

research paper, we showed that combination of the usage of vitamin C and lipoic acid, 

which are both antioxidane, provides better anastomose healing and tension in the rats 

that have intraabdominal sepsis compared to the individual usage of vitamin C or lipoic 

acid. In addition, we found that Vitamin C helps to the wound healing by increasing the 

amount of prolidase. The results of our research should be supported by proper clinic 

study.  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 
Barsak anastomozu çok sık uygulanmasına ve bu konudaki yoğun deneyim 

birikimine rağmen, anastomoz kaçağı halen % 0-35 sıklıkta ortaya çıkmaktadır (1). 

Anastomoz iyileşmesini etkileyen en önemli faktörler anastomoz hattının kan akımı, 

oksijenizasyonu ve kullanılan cerrahi teknikdir (2). Belli durumlar anastomoz yapılması 

için riskli kabul edilir. Bunların başında peritoneal kirlenme gelir. Özellikle kolon 

yaralanmalarından sonra anastomoz yapılması ve hangi durumda anastomoz yapılacağı 

üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Sonuç olarak özellikle destrüktif yaralanmaların 

olduğu kolon yaralanmalarında kan kaybı, hastanın şok durumu özellikle dikkate 

alınmakta, peritoneal kirlenme için ise yaralanma üzerinden geçen süreye bakılarak 

indirekt bir veri kullanılmaktadır. Yaralanma sonrası kolon anatomozlarında dikkate 

alınmayan hususlardan biri ise kirli batında yaralanmış olan kolon uçlarında meydana 

gelen beslenme bozukluğuna bağlı oksidatif hasardır. Bu oksidatif hasar kanlanma 

bozulmasıyla paralel olarak oluştuğu için genellikle uçların kanlanması indirekt bir 

gösterge olarak kullanılmaktadır. (3) 

Sepsisde ortaya çıkan serbest oksijen radikallerinin etkilerini nötralize etmek 

için uygulanan antioksidan ajanların kullanımının sağ kalımı uzattığını gösteren 

çalışmalar vardır (4). Yara iyileşmesi mekanizmalarına tesir etmek üzere çeşitli 

antioksidanlar kullanılmıştır. Bunlar içerisinde C-vitamini en çok kullanılıp araştırılan 

antioksidan olmuştur. C-vitamini ekstrasellüler sıvılardaki en önemli antioksidan olarak 

düşünülmektedir. Bu vitamin süperoksit (O2), hidrojen peroksit (H2O2), hipoklorit 

(OCL), hidroksil radikali (OH), peroksil radikali (ROO) ve saf oksijeni etkili şekilde 

ortadan kaldırmaktadır (5). Aynı zamanda moleküler oksijen, hidroksil ve süperoksit 

radikalleriyle doğrudan reaksiyona girerek zincir kıran bir antioksidandır (6). Kollajen 

sentezinin hidroksilasyon basamağında yer alan C-vitamini eksikliğinde özellikle 

kapiller duvar bütünlüğünün sağlanmasında önemli rol alan tip3 ve tip4 kollajenin 

stabilitesinde bozulma meydana gelmekte ve kapiller frajilite artmaktadır. Bunun 

dışında makrofaj migrasyonunda ve fonksiyonlarında bozulma, nötrofil migrasyonunda 

bozulma, kompleman ve immün globulin sentezinde azalma meydana gelir (7).  

Kolonik anastomoz iyileşmesinde antioksidanların rolü araştırılırken bir 

antioksidan olan Lipoik asit çok fazla araştırılmış değildir.  
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Alfa-lipoik asidin vücutta iki şekilde fonksiyon yaptığı düşünülmektedir; 

bunlardan ilki, metabolik proceslerde koenzim olarak görev alması, ikincisi ise 

suplementasyon yoluyla ulaşılan dozlarda antioksidan özellikler göstermesidir. Lipoik 

asid ve indirgenmiş formu olan dihidrolipoik asidin de antioksidan aktivitesi 

bilinmektedir (8). Günde 600mg lipoik asid alımı sonrası plazmada antioksidan 

konsantrasyonu artar. Lipoik asidin serbest radikaller üzerine direkt antioksidan etkisi 

vardır (9).  

Alfa-lipoik asid ve indirgenmiş formu olan dihidrolipoik asid; 

a) serbest radikalleri temizleme spesifitesi,  

b) diğer antioksidanlarla etkileşimi,  

c) metallerle şelat yapma yeteneği,  

d) absorbsiyonu, biyolojik yararlılığı ve hücre konsantrasyonu,  

e) gen ekspresyonuna etkileri,  

f) molekülün membran veya akuöz fazda lokalize olması,  

g)oksidatif hasarı onarma yeteneği gibi özelliklerine bakıldığında diger 

antioksidanlarda bulunmayan bazı özelliklere sahiptir ve Alfa-lipoik asit ideal ve eşsiz 

antioksidan olarak tanımlanmaktadır (8, 10, 11).  

Ayrıca Lipoik asidin Vitamin C ve Vitamin E’yi, aktif durumlarına dönüştürüp 

yeniden oluşturma yeteneğine sahip olduğu bildirilmektedir (12). Arivazhagan ve ark. 

yaptıkları iki ayrı deneysel rat çalısmasında alfa-lipoik asidin yaşlanmış ratlarda plazma 

Vitamin E ve tam kan Vitamin C düzeylerini artırdığını (13) karaciğer ve böbrek 

mitokondrisinde de aynı şekilde bu vitaminlerin düzeylerinde önemli artışa yol açtığını 

bildirmişlerdir (14).  

Antioksidanların yara iyileşmesinde bu önemli etkilerini dokuda tayin edebilmek 

için doku düzeyinde oksidatif stres parametreleri ve yara iyileşmesinin göstergesi olarak 

Prolidaz enzimine bakılabilir. Prolidaz matrix metalloproteinase ailesinden olup C-

terminal bölgesinde prolin veya hidroksiprolin içeren imidodiptidleri yıkan bir 

ekzopeptidazdır. Kollajen metabolizmasında, matrixin yeniden şekillenmesinde ve 

hücre büyümesinde önemli rol oynar (15). Oono ve arkadaşları kronik yara 
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iyileşmesinde prolidaz enzim değerininin yaradan alınan sıvı örneklerinde arttığını 

bildirmişlerdir (16). Yıldız ve arkadaşları kronik yaralarda uygulanan hiperbarik oksijen 

tedavisinde (HBO2) ise serum ve doku örneklerinde, prolidaz enzim değerleri 

ölçüldüğünde tedavi sonrasında, tedavi öncesine göre azalma gözlenmiştir (17). Daha 

önce prolidaz konusunda yapılan çalışmalarda inflamasyon durumlarında prolidaz 

enzim aktivitesinde artış olduğunu göstermektedir. Anlı ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada prolidaz enzimi ile birlikte aynı zamanda oksidatif stres parametrelerinide 

arttığı gösterilmiştir (18). Prolidaz enziminin inhibisyonu üzerinden yapılan 

çalışmalarda prolidazın kollajen sentezinin sınırlanmasında en önemli faktör olduğu 

gösterilmiştir (114).  

Bu çalışmanın amacı; intraabdominal sepsis modelinde Vitamin-C ve Lipoik 

asidin kolon anastomozu iyileşmesi üzerine etkisini tayin etmek ve karşılaştırmak ve bu 

arada prolidaz enziminin kolon anastomoz iyileşmesinde bir gösterge olarak 

kullanılabilirliğini ortaya koymaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 
2.1. Sepsis Ve Sistemik İnflamatuvar Cevap Sendromu ( SIRS ) 

Sepsis, hastaneye yatırılan her 1000 olgunun 10'unda görülmesi ve bu olguların 

%30'unda MODS (multiple organ disfonksiyonu sendromu) gelişmesi; sepsisli olguların 

%20'si, septik şoklu olguların ise %60-80'inde mortalite gözlenmesi nedeniyle oldukça 

önemlidir. Yüksek mortalite oranları nedeniyle erken tanı ve tedavi gereklidir (19).  

Literatürde sepsis, sistemik enflamatuvar yanıt sendromu (Systemic 

Inflammatory Response Syndrome, SIRS) ve ağır sepsis tanımları için 1991 yılında 

American College of Chest Physicians (ACCP) ve Society of Critical Care Medicine 

(SCCM) cemiyetlerinin ortak düzenledikleri uzlaşı konferansındaki tanımlar 

kullanılmakta iken (20) 1991 Konferansında uzlaşılan SIRS belirteçleri nonspesifik 

olduğu için 2001 uzlaşı toplantısında “enfeksiyona sistemik inflamasyon yanıt” 

belirteçleri eklenerek tanımlamalar yeniden yapılmıştır (21).  

SIRS: Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu asağıdakilerden iki veya daha 

fazlasının varlığı olarak tanımlanmıştır (21):  

1. Vücut sıcaklığı > 38 0C veya < 36 0C.  

2. Kalp Tepe Atımı > 90/dk.  

3. Solunum Sayısı > 20/dk.  

4. Lökosit sayısı > 12000/mm3 veya < 4000/mm3 ya da immatür hücre oranı > 

%10.  

Sepsis; SIRS varlığında kanıtlanmış enfeksiyon varlığı yada şüphesidir.  

Ağır Sepsis: Sepsis ile birlikte organ disfonksiyonu, hipoperfüzyon bulguları 

veya hipotansiyon varlığıdır.  

Septik Şok: Yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen sepsis kaynaklı hipotansiyon ve 

hipoperfüzyon bulguları şeklinde tanımlanmıştır.  

Multiorgan Disfonksiyonu: Akut kritik hastada iki veya daha fazla organın 

etkilendiği ve homeostazın müdahale olmadan (mekanik ventilasyon, hemodiyaliz gibi) 

sağlanamadığı durum olarak tanımlanmıştır (21).  
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Tanımlamalarda aşağıdaki bulgulardan yararlanılmıştır.  

1. Genel bulgular: Ateş (ısı > 38, 3 0C), hipotermi (ısı < 36 0C ), kalp atım 

sayısı > 90/dk, takipne >30/dk, değişmiş mental durum, belirgin ödem veya pozitif sıvı 

dengesi (24 saatte > 20ml/kg ), diyabet yokluğunda hiperglisemi (plazma glukoz 

>110mg/dL)  

2. İnflamatuvar bulgular: Lökositoz ( >12000 mm3 ), lökopeni (< 4000 mm3 

), beyaz küre sayısı normal olduğunda immatür formlarının %10’dan fazla olması, 

plazma c-reaktive protein düzeyinin normal değerlerden standart sapmasının >2 olması, 

plazma prokalsitonin düzeyinin normal değerlerden standart sapmanın >2 olması.  

3. Hemodinamik bulgular: Arteryel hipotansiyon (Sistolik kan basıncı<90 

mmHg, ortalama arter basıncı<60 mmHg ya da Sistolik kan basıncının diğer 

hipotansiyon nedenleri yok iken, hastanın normal değerlerine göre >40 mmHg düşmesi, 

miks venöz oksijen satürasyonu (Sv02) > 70%, kardiyak indeks > 3, 5 L/dk/m2.  

4. Organ disfonksiyon bulguları: Arteryel hipoksemi (PaO2 /FİO2 <300), akut 

oligüri (saatlik idrar çıkışı <0. 5ml/kg), kreatin artışı (>0. 5mg/dl), koagülasyon 

anormallikleri (INR>1, 5 veya APTT>60 saniye), ileus, trombositopeni (platelet sayısı 

< 100. 000 uL ), hiperbilurubinemi (plazma total bilurubin >4 mg/dL).  

5. Doku perfüzyon bulguları: Hiperlaktatemi (>3 mmol/L), azalan kapiller 

dolum (21).  

 
2.1.1. İntraabdominal sepsis 

İntraabdominal sepsis, intraabdominal enfeksiyon ve peritonit terimleri 

çoğunlukla klinikte aynı anlamda kullaılmaktadır. İntraabdominal enfeksiyon en çok 

sekonder peritonit nedeniyle oluşmaktadır. Avrupa Cerrahi İnfeksiyon Derneği perfore 

olmayan apandisiti, akut kolesistiti, barsak iskemisini, 12 saati geçmeyen ülser 

perforasyonunu ve 24 saati geçmeyen travmatik gastrointestinal sistem 

perforasyonlarını intraabdominal enfeksiyon kabul etmeme kararı almıştır (22). Bununla 

birlikte apandisit, peptik ülser, divertikülit, enflamatuar barsak hastalığı, mezenter 

iskemi, obstrüksiyon, tümör, travma ve iatrojenik sebeplerle oluşan perforasyon 
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neticesinde intestinal muhtevanın batına drene olması ve anastomoz kaçağına bağlı 

olarak intraabdominal sepsis meydana gelebilmektedir (23).  

İntraabdominal sepsis kolon anastomozu iyileşmesini olumsuz yönde 

etkilemektedir (24). Sepsisin bu etkisini açıklayabilmek için çeşitli mekanizmalar ileri 

sürülmüştür. Deneysel araştırmalar, deneysel intraabdominal sepsis modellerinde 

bağırsak duvarında kollajen yıkımının arttığını, ancak yeni kollajen yapımının 

etkilenmediğini, septik koşullarda kollajen metabolizmasının yıkım yönünde 

bozulduğunu göstermektedir (25). Bakterilerin salgıladıkları kollajenolitik enzimler de 

kollajen yıkımını arttırmakta, enflamatuvar yanıtta oluşan nötrofil, serin proteaz ve 

serbest oksijen radikalleri kolon anastomozu iyileşmesini olumsuz yönde etkilemektedir 

(26).  

 
2.1.2. Sepsiste patofizyoloji 

Sepsis başlangıcında mikroorganizmaların bazı antijenik yapıları ve toksinleri 

inflamasyonu başlatır. Gram negatif bakterilerin lipopolisakkarid yapısındaki 

endotoksinlerinin lipid A bölümü toksisiteden sorumlu iken, gram pozitif bakterilerin 

hücre duvarı komponentleri (peptidoglikan ve teikoik asitler), kapsül antijenleri ve 

ekzotoksinler ( S. aureus’un toksik şok sendromu toksinleri, S. pyogenes’in pirojenik 

toksinleri, P. aeruginosa’nın ekzotoksin A’sı ), mantarların hücre duvarı antijenleri, 

viral veya paraziter antijenler de inflamasyona neden olabilir. Bu toksinlerin 

dolaşımdaki mononukleer fagositik hücreleri uyarılması neticesinde monositlerden 

tümör nekrozis faktör (TNF), interlökin-1, IL-6, IL-8 ve trombosit aktive eden faktör 

(PAF) salınır. IL-1 ve IL-6 T hücrelerini aktive ederek γ-interferon, IL-2, IL-4, 

granulosit-monosit-koloni-stimulan faktörlerin (GM-CSF) salgılanmasını sağlarlar (27, 

28). Bu sitokinlerin fazla miktarda sentezlenerek dolaşıma karışması yaygın endotel 

hasarına neden olur. TNF lökosit yüzeyindeki adhezyon moleküllerini aktive ederek 

nötrofillerin endotel hücrelerine yapışmasına neden olur. Aktive olmuş nötrofillerin 

degranülasyonu sonucu açığa çıkan proteazlar ve toksik oksijen radikalleri endotel 

hücresinin zedelenmesini kolaylaştırır. Ayrıca endotoksinin etkisi ile araşidonik asit 

metabolitlerinin (tromboksan, prostoglandin ve lökotrien) salınması kapiller 

permeabilite artışına neden olur. Endotel hasarı, kapiller permeabilite artışı, kanın 
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mikrosirkülasyonda göllenmesi, dolaşımdaki kan volümünün azalması şok ve organ 

yetersizliği ile sonuçlanır (28).  

Sepsiste endotoksin etkisi ile kompleman sistemi de aktive olduğunda, C3a ve 

C5a açığa çıkarak bazofil ve mast hücrelerini uyarır, histamin başta olmak üzere bazı 

vazoaktif mediatörlerin salgılanmasına neden olur. Endotel hücresi tarafından salgılanan 

nitrik oksit (NO) sepsisteki yaygın vazodilatasyondan sorumludur (28).  

Sepsiste endotoksin etkisi ile koagülasyon sistemlerinden önce ekstrinsik yol, 

sonra da intrinsik koagülasyon sistemi aktive olur. İntravasküler fibrin trombüsleri 

oluşur, pıhtılaşma faktörlerinin tüketimi ile hem kanama, hem trombüs gelişimi birlikte 

görülür. Diğer taraftan fibrin, plazmin tarafından parçalanıp fibrinolizise neden olarak 

dissemine intravasküler koagulasyon (DIK) meydana gelmektedir (27, 28).  

Sepsiste endotoksin, TNF-a, IL-1, PAF, lökotrienler, tromboksan A2 ve nitrik 

oksit (NO) endotel permeabilitesini artırır. Ayrıca nötrofillerden açıga çıkan toksik 

oksijen redikalleri ve lizozomal enzimler de endotel permeabilitesini artırır. 

Kompleman sisteminin aktivasyonu da endotel hasarı yapar. Damar permeabilitesinin 

artması ve endotel hasarı, ekstravazasyon ve mikrotrombüslerin oluşumunu 

kolaylaştırır. Neticede organ perfüzyonu bozulur ve organ yetersizliği gelişir (27, 29).  

 
2.1.3. İntraabdominal sepsiste tedavi 

İntraabdominal kaynaklı sepsite cerrahi tedavi öncesi destek tedavileri ile 

hastanın sepsise yanıtı artırılmaya çalışılmalıdır. Erken dönemde venodilatasyon ve 

mikrovasküler yapılardan sıvı kaçağı sonucu oluşan volüm kaybı ve kardiyak ön yük 

azalması yeterli sıvı tedavisi ile geri dönüştürülebilmektedir. Mortaliteyi ve organ 

yetmezliği gelişimini azaltmak için hastalara tanı konur konmaz uygun antibiyotik 

tedavisi ile beraber uygun sıvı tedavisi de (Santral venöz basınç (CVP) : 8–12 mm-Hg 

arasında olacak şekilde) başlanmalıdır (31). Yeterli sıvı resüstasyonuna rağmen kan 

basıncı arttırılamayıp organ perfüzyonu sağlanamadığında vazopresörler, inotroplar ve 

steroidler kullanılmalı, doku perfüzyonunu korumak amacıyla Hb< 7 mg/dL olduğunda 

kan ürünü tedavisi verilmeli, sepsis kaynaklı ARDS’de mekanik ventilasyon ile destek 

verilmeli, derin ven trombozu ve stres ülseri profilaksisi yapılmalı, diabetik olmasa da 

insülin drenci gelişen hastalarda kan şekeri 150mg/dl’nin altında tutulmalıdır (31).  
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İntraabdominal kaynaklı sepsiste tedavide amaç mortalitenin azaltılmasıdır. 

Terapötik başarı için enfeksiyon odağının ortadan kaldırılması şarttır. Enfeksiyöz 

odağın kontrol altına alınmasıyla mortalite %90’dan %40’lara indirilmiştir. Bakteriyel 

bulaşı kontrol etmek için patolojinin yerine ve şekline bağlı olarak uygulanacak cerrahi 

tedavi farklıdır (30).  

 
2.2. Yara İyileşmesi 

Yara, canlı dokunun anatomik ve fonksiyonel devamlılığının bozulmasıdır. Yara 

iyileşmesi ise travma ile başlatılan düzenli, sıralı hücresel ve biyokimyasal olayların 

yeni doku oluşumu ile sonuçlanmasıdır. İyileşme olayı; inflamasyon, kollajen birikmesi 

ve kollajen matürasyonu aşamalarından meydana gelir. Travmaya organizmanın fiziksel 

cevabı travmanın tipine ve kaynağına bakılmaksızın inflamasyonla başlar (32).  

Yara iyileşmesi, yaralanma anından itibaren başlayan birbirini takip eden ve iç 

içe geçmiş 4 evrede incelenir (33).  

1) Hemostaz (0-20 dakika) 

2) İnflamasyon (0-5. gün) 

3) Proliferasyon (3-14gün) 

4) Matürasyon (10-180. gün) 

Hemostaz Fazı 

Yaralanma sonrası hasar gören damar ve lenfatiklerde katekolamin salınımına 

bağlı olarak vazokontriksiyon meydana gelir. Mast hücrelerinden histamin serotonin ve 

bradikinin gibi maddeler salınır (34). Damar geçirgenliğini arttıran bu maddeler 

kimyasal maddelerin hücreye geçişini başlatır. Fibroblasların desteğiyle trombositler, 

hemostatik alan ve inflamatuar hücreler pıhtı oluşumunu sağlarlar. Trombositlerin 

vasküler endotele yapışması sonucu bir membran enzimi olan fosfolipaz A2 aktive 

olarak ekstrasellüler aralığa araşidonik asit salınmasına neden olur. Sonrasında oluşan 

prostaglandin G2 ve prostaglandin H2, biyolojik olarak daha aktif olan tromboksan A2, 

prostaglandin D2, prostaglandin E2, prostaglandin F2 ve prostosikline çevrilir. 

Trombositler trombin ile aktive olarak PDGF (trombosit büyüme faktörü), EGF 

(epitelyal büyüme faktörü), TGF-β (transforming büyüme faktörü β) salgılarlar. Ayrıca 
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kompleman sistemi aktivasyonu ile de güçlü kemotaktik etki ortaya çıkarak lökosit 

migrasyonu başlatılır (34).  

İnflamasyon Fazı 

Yara alanında fibroblastların görülmeye başladığı üçüncü güne kadar devam 

eden, ilk 24 saatte polimorfonükleer lökositlerin, daha sonrasında ise makrofajların 

hakim olduğu iyileşme dönemidir (35). Nötrofillerin 24. saatten sonra lizise uğramaya 

başlamasıyla, monositler ile lenfositler ortama göçetmeye başlar. Monositler yaradaki 

ölü dokuları ortamdan uzaklaştıracak olan makrofajlara dönüşür (34, 36). Makrofajlar 

sistemik dolaşımdaki monositlerden veya mevcut dokudaki makrofajlardan kaynaklanan 

mononükleer fagositik hücrelerdir ancak işlevleri fagositoz (NO, kollajenaz, elastaz) ile 

sınırlı değildir, aynı zamanda 30’dan fazla sitokin ve büyüme faktörü kaynağıdır. Aktiv 

makrofajlar lenfositleri uyararak (33), lenfositlerin prolifere olmasını ve IL-2, IL-3, IL-

4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, interferon gama (IFN-gama) gibi sitokinleri salgılamalarını 

sağlarlar (44). Trombosit, makrofaj ve lenfositlerden salgılanan sitokinler olan TGF-α 

(transforming büyüme faktörü-α), PDGF (trombositten salınan büyüme faktörü), FGF 

(fibroblast büyüme faktörü), EGF (epidermal büyüme faktörü), TNF-α, IL-1 (interlökin-

1), IL-2; kapiller proliferasyonda, fibloblast aktivasyonunda ve hücre migrasyonu 

aşamalarında rol alırlar (35, 36).  

Proliferasyon Fazı 

Bu faz sırasında makrofaj ve trombositlerden salgılanan büyüme faktörleri ve 

sitokinlerin etkisiyle fibroblastlar ve endotelyal hücreler prollifere olurlar. Fibroblastlar 

çevre dokudan yara dokusuna göç ederler, endotelyal hücreler ise sağlam venüllerden 

prolifere olarak yeni kapilerleri oluştururlar (38). Bu fazda kollajen sentezi vardır. Bağ 

dokusunun ana maddeleri olan kollajen, proteoglikan ve elastin fibroblastlarca üretir 

(39). Kollajen düz kas hücreleri ve epitel hücreleri tarafından da sentezlenir. Lizin ve 

prolinin hidroksilasyonu ile kollagen sentezi gerçekleşmektedir. Ferröz demir , 

moleküler oksijen, alfa-ketoglutarat ve askorbik asit hidroksilasyon için kullanılan 

kofaktörlerdir (40). Kollajenin yıkımı kollajenaz enzimi ile düzenlenir (41).  
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Matürasyon Fazı 

Matürasyon fazı yara iyileşmesinin en uzun ve sonuncu fazıdır. Bu fazda akut ve 

kronik hücreler azalmakta, anjiogenezis sona ermekte, fibroplazi tamamlanmakta, 

kollajen sentez ve yıkımı bir denge haline gelmekte, doku bütünlüğü sağlanarak yara 

gerilim kuvveti sağlanmaktadır (34, 42). Yaralanmadan 2-3 hafta sonra kollajen miktarı 

en yüksek değere ulaşır. Matürasyon fazında kollajen sentezi ve yıkımı daha hızlı 

olmakla beraber toplam kollajen miktarı değişmez. İyileşmekte olan bölgedeki kuvvet 

artışının nedeni devam eden kollajen depolanmasından ziyade kollajenin yapısal 

modifikasyonunun bir sonucudur (33, 43). Kollajenin intramoleküler ve intermoleküler 

kovalen bağlarının artmasıyla gerilme kuvveti ve ayrılma direnci artar (32).  

İyileşmekte olan yarada gerilme kuvveti yaralanmadan 1 hafta sonra 

yaralanmamış dokunun gerilme kuvvetinin %3’üne, 3 hafta sonra %20’sine, 3 ay sonra 

ise %80’ine ulaşır ve daha fazla artmaz (33). İntestinal anastomozlarda beşinci günde 

yaranın ayrılma direncini aşan bir kuvvet uygulandığında, açılma insizyon yerinde 

olmakla birlikte 14-21. günlerde uygulandığında ise açılma insizyonun lateralinde olur, 

bunun sebebi ise iyileşme sırasında oluşan kollagenin yara yerini çevreleyen matür 

kollagene daha sonra bağlanmasıdır (32). Matürasyon fazı 1 yıl kadar sürebilir (38).  

 

2.2.1. Gastrointestinal sistemde yara iyileşmesi (anastomoz) 

Günümüzde cerrahi ameliyatlar arasında en sık gastrointestinal sistem 

ameliyatları yapılır. Anastomoz kaçağı kolon ameliyatlarında en çok korkulan 

komplikasyondur. Gastrointestinal anastomoz iyileşmesine etki eden lokal ve sistemik 

faktörler hakkında bilgimiz artsa da anastomoz kaçağı, yüksek mortalitesi olan ciddi 

problemlerdendir (43). Günümüzde geniş spektrumlu antibiotiklerin kullanımı, cerrahi 

teknikdeki gelişmeler, preoperatif hasta hazırlığı ve postoperatif hasta bakımı gibi 

konuların önem kazanmasıyla birlikte morbidite %9, mortalite %3-5 düzeylerine 

inmiştir (44, 45).  

Diğer gastrointestinal sitem cerrahisi anastomozları ile karşılaştırıldığında kolon 

anastomozları ayrı bir öneme sahiptir ve komplikasyon meydana getirme potansiyeli 

daha yüksektir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi kolondaki bakteri sayısının 

fazlalığıdır (2). Kolon anastomozlarından sonra, anastomoz kaçağı ve beraberinde kolon 
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içeriğinin periton boşluğuna sızması sonucunda gelişen peritoneal sepsis ciddi bir 

komplikasyondur (46). İntraabdominal sepsisli hastalarda, hem teknik zorluk hem de 

sonuçları açısından primer barsak anastomozu yapılmasının başarılı olmadığı ortaya 

konmuştur (47).  

Literatürde anastomozun iyileşmesini etkileyen pek çok etken üzerinde 

durulmuştur. Bunları sistemik etkenler ve lokal etkenler olmak üzere iki başlık altında 

incelemek mümkündür (48).  

 

2.2.2. Anastomoz iyileşmesini etkileyen lokal  faktörler 

Kolon anastomozunun iyileşmesini etkileyen lokal faktörler aşağıda sıralanmıştır 

(2, 44, 49); 

 Anastomozda gerginlik olması  Aşırı mobilizasyon  

 Bakteriyel kontaminasyon  Barsak hazırlığı ve antibiyotik kullanımı 

 Cerrahi teknik ve dikiş materyali  Denervasyon 

 Distal obstrüksiyon   Drenler 

 Hematom  Hipertermi 

 Lokal enfeksiyon  Mekanik travmalar 

 Radyasyon hasarı  Sağlıklı doku uçları  

 Yabancı cisimler  Yeterli kanlanma 

 

• Anastomozda gerginlik olması ve aşırı mobilizasyon: Anastomoz hazırlığı 

yapılırken mobilizasyon yetersiz olduğunda anastomozdaki gerilim anastomoz 

perfüzyonunu bozabilir. Anastomozun gergin olduğu durumlarda lokal 

mikrosirkülasyon bozulur ve bu durum en az kolonda tolere edilir (50). Anastomoz 

sırasında kaba ve aşırı mobilizasyon yapılırsa, aşırı koter kullanılırsa, kontaminasyon 

engellemek için kullanılan klempler sıkı ve uzun süreli tutularsa, sıkı dikiş kullanılırsa 

dokuda iskemiye neden olarak anastomoz iyileşmesi negatif yönde etkilenecektir (51).  

• Bakteriyel kontaminasyon: Önemli derecede kollajenolitik aktiviteye sahip 

olan lökositlerin konsantrasyonu bakterial kontaminasyon durumunda artmaktadır. 

Artmış kollajenolitik aktivite yüksek oranda anastomoz problemlerine yol açar (46, 52).  
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• Barsak hazırlığı ve antibiyotik kullanımı: Operasyon alanında kirlenmenin 

ve kolon florasının azaltılması için yapılan preoperatuar mekanik barsak temizliğinin ve 

beraberinde antibiyotik kullanılmasının kolon ameliyatlarında anastomoz kaçağı 

sıklığını önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir (53).  

• Cerrahi teknik ve dikiş materyali: Cerrahlar arasında teknik seçiminde 

farklılıklar olmakla birlikte anastomoz yapılırken iki kat (seroza+mukoza) yapılan 

anastomozu veya tek tabaka anastomozu savunanlar olmuş ancak Leslie ve arkadaşları, 

aralıklı tek tabaka yapılan anastomozun altın standart olduğunu söylemişlerdir (54).  

• Distal obstrüksiyon Distalde obstrüksiyon gelişen hastalarda lümen içi 

basınç artışı sonrası anastomoz ayrışması açısından yüksek risk bulunmaktadır (52).  

• Drenler: Kanama ve anastomoz kaçağından haberdar eden ve enfeksiyona 

sebep olabilecek kolleksiyonları boşaltan drenler aynı zamanda organizmalar için 

peritoneal kaviteye dışarıdan retrograd bir yol oluşturdukları gibi, anastomozu erode 

edebilir, adezyon oluşumunu uyarabilirler (2).  

• Hematom: Barsak anslarının anastomoz bölgesinde ödemli olması ve 

anastomoz hattında hematom oluşması hem anastomoz sütürlerinin kuvvetini 

azaltmakta hem de ödem ve hematomun gerilemesinden sonra anastomoz uçlarının 

ayrılmasıyla ilgili riski artırmaktadır (55).  

• Lokal enfeksiyon: Anastomoz kaçaklarının en önemli nedenlerinden birisi 

lokal enfeksiyonlardır. Kolonun flora açısından zengin oluşu ve operasyon sırasında 

çevresel bulaşmaların olması lokal enfeksiyonun nedenleri arasındadır (53). Yara 

dokusunda kollajenaz aktivitesini arttıran enfeksiyon kollajen miktarında azalmaya 

neden olmaktadır (56).  

• Mekanik travmalar: Geniş doku diseksiyonu gerektiren karın travmalı 

hastalarda yapılan anastomozlarda, peritonun bakteriyel kirlenmeye karşı koruyucu 

özelliği bozulduğundan enfeksiyon oranı, dolayısıyla anastomoz kaçak oranı 

artmaktadır (57).  

• Radyasyon hasarı ve Hipertermi : Radyoterapi gastrointestinal sistemde 

uzun dönemde fibrozis, striktür formasyonu ve endarteritis obliteransa sekonder 
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iskemiye neden olabilmektedir (2). Ekstraperitoneal kolonik anastomozlarda preoperatif 

irradiasyon ile kombine lokal hiperterminin iyileşmeyi geciktirici etkisi vardır (58).  

• Sağlıklı doku uçları ve Yeterli kanlanma: Anastomoz bölgesindeki kan 

akımı anastomoz iyileşmesinde çok önemli bir faktördür. Yeterli kan akımı barsak 

rengi, komşu mezenterik damarlardaki atımın görülmesi ve kesilmiş barsak uçlarındaki 

kanama miktarı ile kontrol edilmelidir. Anastomoz kaçaklarının en önemli 

nedenlerinden biri anastomoz uçlarının kanlanamasının yeterli olmamasına bağlı gelişen 

yerel iskemidir. İskemi sonrasında anastomoz uçlarında nekroz gelişmekte ve 

anastomoz kaçak riski artmaktadır (59).  

 
2.2.3. Anastomoz iyileşmesini etkileyen sistemik faktörler 

Kolon anastomozunun iyileşmesini etkileyen sistemik faktörler aşağıda 

sıralanmıştır (2, 44, 49); 

 Ağır anemi  Alkolizm 

 Diabet  Enfeksiyon 

 Hipoksi  Hipovolemi 

 Hormonal faktörler  İlaç tedavisi (Steroidler, NSAİİ) 

 İmmun yetmezlik  Kan transfüzyonları 

 Karaciğer hastalığı, yetmezliği  Malign hastalıklar 

 Malnütrisyon  Obesite 

 Sarılık  Şok, sepsis, asidoz 

 Üremi  Vitamin ve mineral eksiklikleri 

 Yaş   

 
• Ağır anemi: Yara iyileşmesinin ağır anemilerde bozulması beklenir 

dolayısıyla anastomoz iyileşmesi de bozulabilir. Ancak orta derecede normovolemik bir 

anemide yara iyileşmesi ve anastomoz iyileşmesi bozulması beklenmez (60). Deneysel 

çalışmalarda akut aneminin hem ince barsak hem de kolon anastomozlarında iyileşmeyi 

geciktirdiği tespit edilmiştir (61).  

• Diabet: Nötrofil, makrofaj ve lenfosit gibi inflamasyonda rol alan 

hücrelerin fonksiyonunun bozulmasına, fibroblast proliferasyonunun azalmasına, 
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mikrovasküler dolaşım bozukluğu nedeniyle kan akımı azalmasına neden olan diabetin 

yara iyileşmesini olumsuz etkilediği bilinmektedir (37).  

• Enfeksiyon: Önemli derecede kollajenolitik aktiviteye sahip olan 

lökositlerin konsantrasyonu bakterial kontaminasyon durumunda artmaktadır. Artmış 

kollajenolitik aktivite yüksek oranda anastomoz problemlerine yol açar (46, 52).  

• Hipoksi: Oksijen basıncı 55 mmHg altındaki dokularda anastomoz kaçak 

oranı %10 ike 25 mmHg ve altındaki değerlerde ise iyileşmenin mümkün olmadığı 

bildirilmiştir (62).  

• Hipovolemi: Doku perfüzyonunu azaldığından hipovolemi durumunda 

anastomoz iyileşmesi olumsuz etkilenir (57).  

• Hormonal faktörler: Bir çok hormonun anastomoz iyileşmesi üzerine 

etkisi olmakla beraber anabolik steroidlerin protein sentezini artırarak yara iyileşmesini 

hızladırdığı, büyüme hormonunun da yara iyileşmesi üzerine olumlu etkilerinin olduğu 

bilinmektedir (63, 64).  

• İlaç tedavisi (Steroidler, NSAİİ): NSAİD’ler kollajenolizi azaltırlar. 

Kortikosteroidler kollajen sentezini ve fibroblast proliferasyonunu baskılarlar, 

antiinflamatuar etkileri ile hücresel fonksiyonlarıda baskılayarak büyümeyi ve bağ 

dokusu metabolizmasını baskılayarak yara iyileşmesini geciktirirler (57).  

• İmmun yetmezlik: İnflamatuar fazda immun sistemi baskılanmış kişilerde 

polimorf nüveli lökositlerin yetersizliği nedeniyle yara enfeksiyonu gelişebilmekte bu 

da iflamatuar fazı uzatarak yara iyileşmesini geciktirmektedir (65).  

• Kan transfüzyonları: Kan transfüzyonu sonrası lokal enfeksiyon riski 

artmaktadır. Kan transfüzyonu sonrası meydana gelen lenfosit ve makrofaj 

süpresyonuyla oluşan immünsüpresyon neticesinde yara iyileşmesinin inflamasyon 

evresininin olumsuz yönde etkilendiği bildirilmiştir. Kan transfüzyonu yara iyileşmesini 

olumsuz yönde etkilemekte ve anastomoz kaçak oranını arttırmaktadır (66).  

• Karaciğer hastalığı, yetmezliği, sarılık, üremi: Protein sentezinin 

bozulduğu karaciğer yetmezliği ve üremi, sarılık gibi hastalıklar da anastomoz 

iyileşmesini olumsuz yönde etkilemektedir (67).  
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• Malign hastalıklar, obezite: Malign hastalıklar, obezite, yabancı cisimler 

yara iyileşmesini olumsuz yönde etkilemektedir (2, 68).  

• Malnütrisyon: Ciddi malnütrisyon durumunda bazı otörler viseral 

kollajenin, deri veya pariyetal doku kollajeninden daha fazla korunduğunu bildirmekte, 

dolayısıyla malnütrisyonda cilt yaralarının gücünde azalma meydana gelmekte ancak 

kolon anastomozlarındaki güç değişikliği daha az olmaktadır (65). Son üç dört ay içinde 

kilosunun %15’inden fazlasını kaybeden ve albümin değeri 3 mg/dl’den az olan hastalar 

anastomoz komplikasyonu gelişmesi açısından riskli hastalardır (46).  

• Şok, sepsis, asidoz: Sepsise bağlı olarak hastalarda hipovolemi, 

hipoalbuminemi, immun sistemde baskılanma ve doku oksijenizasyonunda bozulma 

meydana gelir. Sepsisin sistemik bu etkilerinin yanısıra peritonda oluşan enflamasyon, 

barsak duvarının kanlanmasının azalması ve lokal olarak oluşan doku oksijenizasyonun 

bozulması gibi lokal etkileri sonucunda intraabdominal sepsiste barsak anastomozu 

kaçak açısından risk oluşturmaktadır (30, 47). Abdominal sepsis varlığında primer 

anastomozdan kaçınmak gerekir. Sepsiste kollajenolizis artmakta, anastomoz kollajen 

sentez kapasitesi de anlamlı derecede azalmaktadır (2, 23).  

• Vitamin ve mineral eksiklikleri: Deneysel yapılan kolon 

anastomozlarında; hem vitamin eksikliğinde hemde protein eksikliğinde anastomoz 

patlama basıncının azaldığı gösterilmiştir (69). Demir (Fe+2), çinko (Zn), Vitamin C ve 

E kollajen sentezi için gerekli olduğundan eksikliklerinde yara iyileşmesi bozulur (70).  

• Yaş: Yaşla beraber yara iyileşmesindeki tüm evreler gecikmekte ve kollajen 

miktarı azalmakta olduğundan dolayı anastomozdaki kaçak riski artmaktadır (71). 

Ancak ileri yaş grubundaki hastalarda yandaş hastalıklar (kardiak, respiratuar, 

malnütrisyon) ve ilaç kullanımıyla sık karşılaşılması, bu olumsuz durumun sayılan 

faktörlere sekonder geliştiğini akla getirmektedir (72).  

 
2.2.4. Anastomoz iyileşmesi üzerine intraabdominal sepsisin etkisi 

 Peritonun yarı geçirgen bir zar olduğu ve karın içindeki bakteri, endotoksin ve 

diğer mikroskopik partiküllerin diyafragma altındaki lenfatikler vasıtasıyla çok hızlı bir 

şekilde sistemik kan dolaşımına geçtiği hatırlanırsa, peritonitlerin neden hızla sistemik 

hale geldiği ve ağır bir sepsis tablosu ile seyrettiği anlaşılır (74).  
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Sepsis mikrovasküler permeabilitede artma, akut akciğer hasarı gelişmesi, 

koagülasyon anormallikleri, trombositopeni, hipovolemi, miyokard kontraktilitesinde 

azalma, hipoksi, sistemik vasküler dirençte azalma, insülin direnci, adrenal yetmezlik 

veya hiperglisemi gelişimi gibi değişikliklere sebep olarak sonuçta respiratuar, renal, 

hepatik, kardiyovasküler ve endokrin organ disfonksiyonları meydana getirmektedir 

(73).  

İntrabdominal sepsisin hipovolemi, hipoalbuminemi, immun sistemde 

baskılanma ve doku oksijenizasyonunda bozulma gibi sistemik etkileri anastomoz 

iyileşmesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca peritonit durumunda intraabdominal 

fibrinolitik aktivite inhibe olur ve fibrin birikmesi sonucunda batın içi yapışıklıklar 

meydana gelir. Batın içi fibrin birikintileri bakerilerin çoğalması ve apse gelişimi için 

uygun ortamı sağlayacaktır. İntraabdominal sepsisi mevcut olan hastalarda primer 

barsak anastomozu yapılması önerilmez. Tüm bu etkilerden dolayı intraabdominal 

sepsiste barsak anastomozu anastomoz kaçağı gelişimi açısından riskli olarak kabul 

edilir (30, 47, 74).  

 
2.2.5. Anastomoz iyileşmesinin değerlendirilmesi 

Anastomoz iyileşmesinin değerlendirilmesinde mekanik, biyokimyasal ve 

histopatolojik yöntemler kullanılmakla beraber nadir kullanılan bazı yöntemler de vardır 

(44, 49, 75).  

 
2.2.5.1. Mekanik değerlendirme yöntemleri 

Patlama Basıncı 

Patlama basıncı, artan intraluminal basınca karşı duvar direncini gösteren bir 

parametredir. Bu yöntemin esası, patlama basıncı ölçülecek barsak parçasının su 

banyosu içerisinde hava veya boya ilave edilmiş sıvı ile şişirilmesi ve manometre 

aracılığı ile basıncın kaydedilmesidir. İntraluminal basıncın uygun hızda arttırılmasının 

(2-12 ml H20/dk) sonucu daha güvenilir kıldığı saptanmıştır. Birçok deneysel çalışma 

incelendiğinde, patlama basıncı değerlerinin çalışmalar arası kıyaslamanın uygun 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmalardaki patlama basınçları ancak aynı çalışmanın 

kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı ve güvenilir değerlendirmeler yapılabilmiştir 
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(76). Patlama basıncı iyileşmenin erken döneminin değerlendirilmesi için uygundur ve 

anastomoz sonrası 2. -3. günlerde en düşük değerde iken artarak 5-7. günde opere 

edilmemiş düzeye çıkar (75).  

Kopma Direnci 

Anastomozun ikinci haftasına kadar olan değerlendirmelerde uygun bir 

parametredir Anastomoz hattını içeren barsak ansının uzun eksenine paralel kesilerek, 

standart genişlik ve uzunlukta hazırlanan bir şeridin iki ucuna karşıt yönlerde kuvvet 

uygulanırken kopmaya neden olan kuvvettir (44). Uygulanan kuvvetin tüm duvara eşit 

olarak dağılmasının mümkün olmayacağını savunan birçok araştırmacı tarafından bu 

yöntem eleştirilmiş ve güvenilir kabul edilmemiştir (76).  

 
2.2.5.2. Biyokimyasal yöntemler  

Anastomoz iyileşmesinin biyokimyasal parametresi kollajen miktarı tayinidir. 

Doku kollajen miktarı bir aminoasit olan hidroksiprolin düzeyinin ölçümü ile saptanır 

(49). Hidroksiprolin düzeyinin bire bir kollajen içeriğini yansıttığı kabul edilmiştir. 

Anastomoz iyileşmesinde kollajen içeriği kadar kollajenin kalitesi ve çaprazlaşma 

yeteneği de önemlidir; ancak bunu direkt olarak belirleyen bir yöntem yoktur (76).  

Anastomoz iyileşmesini değerlendiren biyokimyasal yöntemlerden biri de 

intramural pH ölçümüdür. Bu yöntemle anastomoz bölgesinin kanlanması ve 

dolayısıyla yara iyileşmesi açısından kantitatif veriler elde edilebilir (76).  

 
2.2.5.3. Histopatolojik değerlendirme yöntemleri  

Anastomoz hattının hücresel infiltrasyonu ve fibroblastik aktivitesi ışık 

mikroskobu ile incelenebilir. Elektron mikroskobu kullanılarak da kollajen lifleri detaylı 

olarak değerlendirilebilmektedir (70).  

 
2.2.5.4. Diğer yöntemler 

Doppler ultrasonografi, sintigrafik olarak fibroblast aktivitesinin incelenmesi, 

lokal ısı ölçümleri ve mikroanjiografi gibi nadir kullanılan yöntemler de vardır (75).  
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2.3. Oksidatif Stres ve Antioksidanlar 

 2.3.1. Oksidatif stres ve serbest radikaller 

Vücuttaki fizyolojik aktivitenin doğal ürünü olarak serbest radikaller ortaya 

çıkar ve organizmada varolan oksidan-antioksidan mekanizmalarla bu radikaller 

dengede tutulmaya çalışılır. Bu dengenin bozulması oksidatif strese yol açar (77).  

Serbest radikaller baslıca üç sekilde oluşmaktadır (78).  

1- Bir molekülü oluşturan kovalent bağın hemolitik ayrılması ve eşlenmiş 

elektronlardan her birinin ayrı parçada kalması sonucu: 

2- Bir molekülün elektron kaybetmesi sonucu: 

3- Bir moleküle tek bir elektronun eklenmesi sonucu: 

Oksijenden oluşan radikaller biyolojik sistemdeki en önemli serbest 

radikallerdir. Karbon ve kükürt kaynaklı radikaller de vardır. Oksidatif fosforilasyon 

sürecinde oksijen suya indirgmesi sürecinde % 1-3 ‘ü tam olarak indirgenemez ve 

yüksek dereceli reaktif ürünler oluşur (79, 80, 81).  

Hidroksil (˙OH), Alkoksil (L (R)O˙), Hidroperoksil (HOO˙), Peroksil (L 

(R)OO˙), Nitrik oksit (NO˙) ve Süperoksit (O˙2) radikal reaktif oksijen türlerini 

oluştururken, Peroksinitrit (ONOO-), Hipoklorit (-OCl), Hidroperoksit (L (R)OOH), 

Singlet oksijen (1O2), Hidrojen peroksit (H2O2) ve Ozon (O3) radikal olmayan reaktif 

oksijen türlerini oluşturmaktadır (82).  

 
2.3.1.1. Serbest radikallerin kaynakları 

Organizmada mitokondrial eletron transport zinciri, ksenobiyotiklerin 

metabolizması, fagositik hücrelerin aktivasyonu, iyonize radyasyon ve prostaglandin 

sentezi olayları serbest radikaller için kaynaktır. Ayrıca reaktif oksijen ürünleri aşırı 

egzersiz, kronik inflamasyon, enfeksiyon, stres, iskemi-reperfüzyon, travma ve 

yaşlanmaya bağlı olarak da artmaktadır (79, 81).  

Biyolojik sistemlerdeki radikaller şu şekilde sınıflandırılabilir (83).  

1. Oksijen kaynaklı serbest radikaller: Süperoksit anyon radikali, hidroksil 

radikali, hidrojen peroksit, singlet oksijen.  
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2. Karbon kaynaklı serbest radikaller: Karbon tetraklorit 

3. Nitrojen kaynaklı serbest radikaller: Nitrik oksit ve fenilhidrazin radikali 

4. Sülfür kaynaklı serbest radikaller: Tiyol bilesikleri  

5. Transian metal kompleksleri: Fe+3 / Fe+2 ; Cu+3 / Cu+2 

Cu+2, Fe+3, Mn+2 ve Mo+5 gibi iyonlar tam olarak serbest radikal olarak kabul 

edilmemekle birlikte reaksiyonları katalize ettiklerinden dolayı serbest radikal 

oluşumunda önemli rol oynamaktadırlar.  

6. Fosfor merkezli radikallerin de olduğu bildirilmiştir.  

 
2.3.1.2. Serbest radikallerin etkileri 

Serbest radikallerin aşırı üretilmesi veya antioksidan savunma mekanizmalarının 

yetersiz kaldığı durumlarda; oksidatif strese bağlı olarak, serbest radikallerin hücre 

membran lipitleri, DNA, karbonhidratlar ve proteinler ile reaksiyona girmeleri sonucu 

hücre hasarı meydana gelebilir (84, 85, 86).  

Lipidlere Etkileri 

Hücre zarların yapısı lipid ve proteinden oluşmaktadır. Lipit peroksidasyonu 

lipitlere olduğu kadar zar proteinlerine de zarar verir (87). Lipid peroksidasyonu; 

membran yapısını teşkil eden poliansature yağ asitlerinin (PUFA), reaktif oksijen 

türevleri tarafından alkoller, aldehitler, hidroksi yağ asitleri, peroksitler, etan ve pentan 

gibi sekonder ürünlere yıkılma reaksiyonudur (88).  

Lipit peroksidasyonunun ilk ürünü lipit hidroperoksitleridir. Peroksidasyona 

uğramış çoklu doymamış yağ asitlerinin yıkılmasıyla lipit proksidasyonunun son 

bileşeni olan malondialdehit (MDA) oluşur ve oksidatif durumun göstergesidir. Oluşan 

MDA; deformasyon, iyon transportu, enzim aktivitesi ve hücre yüzey bileşenlerinin 

agregasyonu gibi zar özelliklerinin değişmesine yol açar (89, 90).  

Proteinlere Etkileri 

Proteinler serbest radikallerin etkilerine karşı lipidlerden daha az hassastır. 

Doymamış bağ ve sülfür ihtiva eden triptofan, tirozin, histidin, metionin ve sistein gibi 

amino asitlere sahip proteinler serbest radikallerden kolaylıkla etkilenerek sülfür ve 



20 

karbon merkezli radikaller oluşturabilmektedirler. İmmungulobin G ve albumin gibi 

disülfit bağı fazla olan proteinlerin ise üç boyutlu yapıları bozulur (78, 91).  

Nükleik asitler ve DNA’ya Etkileri 

Serbest radikaller DNA yapısında mutasyon, karsinogenez ve hücre ölümüne yol 

açabilirler. Hidroksil radikali deoksiriboz ve bazlarla kolayca reaksiyona girerek 

değişikliklere yol açar. Ayrıca, aktive olmuş nötrofillerden kaynaklanan H2O2 de 

membranlardan kolayca geçer ve hücre çekirdeğine ulaşarak DNA hasarına, hücre 

disfonksiyonuna ve hatta hücre ölümüne yol açabilir. özellikle lipit peroksidasyonu 

ürünlerinden malondialdehid, hücre çekirdeğinde DNA ile tepkimeye girebilmektedir. 

Nükleik asit yapısındaki baz değişimleri veya DNA zincir kopması sonucu kromozal 

yapıda değişiklikler oluşturarak sitotoksisiteye neden olmaktadır. Nitrik oksit radikaline 

belirli süre (2 saat) maruz kalan hücrelerde ise DNA sentezin inhibisyonu sonucu DNA 

hasarının oluştuğu belirlenmiştir (78, 91, 92).  

Karbonhidratlara Etkileri 

Monosakkaritlerin otooksidasyonu sonucu ogzoaldehitler ve hidrojen peroksit 

meydana gelir, açığa çıkan ogzoaldehitler proteine bağlanarak antimitotik etki 

gösterirler (78). Bağ dokunun önemli bir bileşeni olan hiyalüronik asit gibi 

karbohidratlar da serbest oksijen radikalleri tarafından parçalanabilir (89).  

 
2.3.2. Oksidatif stres ve antioksidan savunma sistemi 

Antioksidan; okside olabilen substrata göre ortamda daha az derişimde bulunan 

ve bu substratın oksidasyonunu belirgin şekilde geciktiren veya engelleyen madde 

olarak tanımlanabilir. Antioksidanların fizyolojik rolü, serbest radikalleri içeren 

kimyasal tepkimelerin sonucunda hücresel bileşenlere gelebilecek zararı önlemektir 

(94).  

Antioksidanlar radikallerin oluşturabileceği hasarları azaltır, radikal oluşum 

mekanizmalarını durdurur, üretilen radikalleri nötralize eder, lipit peroksidasyonu gibi 

radikal üretilmesine neden olan zincir reaksiyonlarını durdurur ve sonuçta hücre 

savunmasını sağlamaktadır (95).  
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Antioksidanlar yapı ve işleyiş mekanizmalarına bakılarak enzimatik veya 

enzimatik olmayan antioksidanlar olarak iki grupta sınıflandırılabilindiği gibi (93) görev 

aldıkları yapılara göre de intrasellüler (SOD, CAT, GPx, Sitokrom oksidaz), 

ekstrasellüler (Albümin, askorbik asit, ürat vb. gibi) ve membran antioksidanları (Vit. E, 

koenzim Q, Beta karoten vb. gibi) olarak da sınıflandırılmaktadırlar (95).  

 
2.3.2.1. Enzimatik antioksidan savunma 

Süperoksit Dismutaz Enzimi (SOD): Süperoksit anyon radikalinin, hidrojen 

peroksit ve moleküler oksijene dönüşümünü katalizler. Süperoksit Dismutaz reaktif 

oksijen türlerine karşı primer antioksidan enzimdir (97).  

O2 + O2 +2H+ SOD → H202 +02 

Süperoksit, zincirleme radikal reaksiyonlarının güçlü bir başlatıcısıdır. Bu sistem 

oksijeni metabolize eden hücreleri süperoksit anyon radikalinin zararlı etkilerine karşı 

korur ve oksidatif strese karşı ilk savunma olarak da bilinir (79).  

Katalaz Enzimi (CAT): Katalaz oksidazların aktivitesi ile oluşan H2O2’yi suya 

çevirir. Böylece toksik hidroksil radikallerinin sentezlenmesi ve H2O2’nin vücutta 

birikimi engellenmiş olur. Katalaz enzimi iki önemli reaksiyonu katalize etmektedir 

(98).  

- Hidrojen peroksitin dismutasyonu 

2H2O2+CAT→ O2 + 2H2O 

- Alifatik alkollerin peroksidasyonu 

H2O2 + RH2+CAT→ R + 2 H2O 

Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px): Glutatyon hidrojen peroksit ve büyük 

moleküllü lipid hidroperoksitlerinin indirgenmesinden sorumludur (99).  

GSH-Px, aşırı hidrojen peroksit varlığında glutatyonun (GSH) okside glutatyona 

(GSSG, glutatyon disülfid) oksidasyonunu katalize eder; bu arada H2O2 ise suya 

dönüştürülerek detoksifiye edilmiş olur: 

H2O2 + 2 GSH +GSH-Px→ GSSG + 2 H2O 
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Glutatyon Redüktaz Enzimi (GSH-Rd): Antioksidan savunmanın etkinliğini 

sürdürebilmesi için oksitlenmiş glutatyonun tekrar indirgenmiş şekle dönmesi gerekir. 

Glutatyon redüktaz NADPH varlığında, oksitlenmis glutatyonun (GSSG) indirgenme 

reaksiyonunu katalizler (100).  

GSSG + NADPH + H+ + GSH-Rd→ 2 GSH + NADP+ 

Glutatyon-S-Transferaz Enzimi (GST): Başta araşidonik asit ve linoleat 

hidroperoksitleri olmak üzere lipid peroksitlere (ROOH) karşı GST’ler selenyum 

bağımsız glutatyon peroksidaz aktivitesi göstererek bir antioksidan etkinlik gösterirler 

(101).  

ROOH+2GSH+GST→GSSG+ROH+H2O 

GST bazı güçlü alkilleyici ajanlara doğrudan kovalent olarak bağlanarak 

hücresel proteinleri bu ajanların etkisinden korurlar (102).  

 
2.3.2.2. Enzimatik olmayan antioksidan savunma 

Redükte Glutatyon (GSH): Redükte (GSH) ve okside (GSSG) şekilde bulunan 

glutatyon hücrenin oksidasyon-redüksiyon dengesini koruyarak hücreleri endojen ve 

eksojen kaynaklı moksidanların zararlı etkilerinden koruyan önemli bir antioksidandır 

(78).  

GSH; GSH-Px’in katalizledigi bir reaksiyonla okside hale dönüsür.  

2GSH + H2O2 +GSH-Px →GSSG + 2H2O 

Okside glutatyon; glutatyon redüktazın katalizledigi NADPH bagımlı bir 

reaksiyonla tekrar redükte hale gelir.  

GSSG + NADPH + H+ +GR→ NADP+ + GSH 

Glutatyon, serbest radikaller ve peroksitlerle reaksiyona girerek hücreleri 

oksidatif hasara karşı korumaktadır. Ayrıca proteinlerdeki -SH gruplarını redükte halde 

tutarak oksidasyondan korur ve fonksiyonel protein ve enzimlerin inaktivasyonunu 

önler. GSH, glutatyon-S-transferaz enziminin katalizi ile endojen ve eksojen toksik 

bilesikleri de konjuge etmektedir (78, 103).  
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Vitamin C (Askorbik Asit): Askorbik asit; kollagen sentezi, demir emilimi ve 

hücrelerin redoks durumunun devamlılığı için gerekli bir antioksidandır (85). 

Süperoksit ve hidroksil radikallerini temizler, lipid hidroperoksitlerin oluşumunu 

engeller ve tokoferoksil radikalini de indirgeyerek E vitamininin rejenerasyonunu sağlar 

(101).  

Lipoik asit: Alfa lipoik asidin hem okside hem de redükte formunun kuvvetli 

antioksidan özelliği vardır ve hücrelerde başlıca antioksidan olan glutatyonun üretimini 

sağlar (8, 104). Alfa lipoik asidin Vitamin C, Vitamin E, glutatyon ve koenzim Q’u gibi 

çeşitli antioksidanları aktif durumlarına dönüştürüp yeniden oluşturma özelliği vardır 

(105).  

Vitamin A (β-karoten): β-karoten singlet oksijeni baskılar, süperoksit ve 

peroksil radikalini temizler (79).  

Vitamin E (α-tokoferol): Güçlü bir antioksidan olan E vitamini hücre membran 

fosfolipidlerinde bulunan poliansature yağ asitlerini serbest radikal etkisinden koruyan 

ilk savunma hattını oluşturur. Vitamin E; süperoksit, hidroksil radikali, singlet oksijen, 

lipid peroksi radikali ve diğer radikalleri indirger. Vitamin E peroksitlerin yapımını 

engellerken, GSH-Px ise oluşan peroksitleri ortadan kaldırdığı için bu iki antioksidan 

birbirini tamamlayıcı etkiye sahiptir (78, 106).  

Melatonin: Hidroksil radikalini ortadan kaldıran güçlü bir antioksidandır. (107, 

108).  

Transferin ve Laktoferrin: Kandaki serbest demir miktarını azaltarak hidroksil 

radikali oluşumunu azaltır ve lipid peroksidasyonu engeller (78, 109) 

Ürik Asit: Peroksil radikalleri, singlet O2, hidroksil radikali ve ozon için güçlü 

temizleyicidir, demir ve bakır iyonlarını bağlayarak etkisizleştirir (78, 101).  

Bilirubin: Albumine bağlanarak albumine bağlı yağ asitlerini peroksidasyona 

karşı korur (110).  

Haptoglobin (Hp):Hemoglobine bağlanarak, ortama demir salınmasını azaltırlar 

ve demirin lipid peroksidasyonunu stimüle etmesini engellerler (78, 101).  

Seruloplazmin (Cp): Demir ve bakır bağımlı olarak oluşan lipid 

peroksidasyonunu engeller (78, 101).  
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Albumin: Bakır bağımlı lipid peroksidasyonunu engeller (78, 101).  

 
2.4. Prolidaz Enzimi 

Prolidaz enzimi imidodipeptitlerin yıkımından sorumlu sitozolik bir 

ekzopeptidazdır. İmidodipeptitler kollajenin yıkımı sonucu açığa çıkan ve C-

terminalinde prolin ya da hidroksiprolin bulunan dipeptitlerdir. Bu iki aminoasit 

içerdikleri heterosiklik nitrojen atomu sayesinde diğer amino asitler ile imido bağı 

yaparak imidodipeptitleri oluştururlar. İmido bağları hidrojen atomu yerine nitrojen 

atomu kullanılarak oluşturulan bağlardır. Vücuttaki kollajen peptit bağlarının %25inden 

fazlasını imido bağları oluşturur. Organizmadaki tüm proteinin yaklasık %30unu 

oluşturan kollajenin %25i prolin veya hidroksiprolinden oluşur. Kollajenin spesifik 

proteinazlar tarafından parçalanmasıyla açığa çıkan dipeptitler, prolidaz gibi 

dipeptidazlar ile yıkılırlar. İmidodipeptitlerin prolidaz ile yıkımı sonucu açığa çıkan 

prolinin %90-95i yeniden kullanıma kazandırılırken, hidroksiprolin idrarla atılır. 

Prolidaz enzimi aktivitesi için spesifik olarak mangana ihtiyaç duyar. Prolidaz enzimi 

vucutta yaygın olarak bulunur. Karaciger, bagırsak mukozası, böbrek, beyin, kalp, 

uterus, timus, eritrosit, lökosit, fibroblast ve plazmada bulunduğu bildirilmiştir. Böbrek, 

bagırsak mukozası ve eritrositler yüksek prolidaz enzim aktivitesine sahiptir (111).  

Prolidaz enzim eksikliği olan kişilerde yara iyileşmesi problemleri, yaygın cilt 

ülserleri ve immün sistemde oluşan yetersizlik nedeniyle sık enfeksiyonlara yakalanma 

meydana gelmektedir (112).  

Prolidaz enzimi regülatörlerinden biri Nitrik Oksit’tir. Nitrik oksit, kısa ömürlü 

bir serbest radikal, fizyolojik ve patolojik düzeyde çok sayıda biyolojik hareket 

süreçlerinde prolidaz enzimi için potansiyel bir regülatördür (113). Prolidaz enziminin 

inhibisyonu üzerinden yapılan çalışmalarda prolidazın kollajen sentezinin 

sınırlanmasında en önemli faktör olduğu gösterilmiştir. Nitrik oksit prolidaz aktivitesini 

ve kollajen biyosentezini uyarmaktadır. Nitrik oksitin prolidaz enzimini uyarma 

mekanizması prolidazın post-translational modifikasyon basamağı olarak 

düşünülmektedir (114).  
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2.5. C-Vitamini (Askorbik Asit) 

Vitamin C güçlü antioksidan etkiye sahip bir moleküldür. Hücre sitozolünde yer 

alır. İnsanlar için esansiyeldir ve dışarıdan besinlerle alınması zorunludur çünkü sentezi 

için gerekli olan L-gulonolakton oksidaz enzimi insanlarda yoktur (115).  

Vitamin C’nin kollojen sentezi, nitrik oksit sentezi, kolesterol metabolizması 

üzerinde etkileri vardır ve lipit fazda çözünebilen antioksidanları oksidatif hasarlardan 

korur. Antioksidan özelliğiyle, reaktif oksijen veya peroksil radikalleri ile reaksiyona 

girerek Tokoferoksil radikaline dönüşen vitamin E’ nin tekrar aktif hale dönüşümünü 

sağlar ve birçok metabolik olaylarda da fonksiyonu vardır (115, 116).  

 
2.5.1. Askorbik Asitin Biyokimyası 

Diyetle alınması zorunlu bir vitamindir ve başlıca duodenum ve ağız 

mukozasından olmak üzere mide-barsak kanalından aktif transportla emilir, 

böbreklerden de reabsorbe olur (117). Bazı çalışmalarda vücuttaki depoyu korumak için 

100 mg/gün veya daha fazla gereksinim olduğu gösterilmiştir (118).  

Vitamin C birçok hidroksilasyon reaksiyonlarında indirgeyici ajan olarak görev 

yapan güçlü bir antioksidandır. İndirgeyici ajan olarak görev yaptığı reaksiyonlar 

şunlardır (119).  

1. Tirozinden epinefrin sentezinin dopamin b-hidroksilaz basamağında,  

2. Tirozin yıkımında p-hidroksi-fenilpirüvatın homogentisata oksidasyonunda,  

3. Safra asitinin sentezindeki 7-µ hidroksilaz başlangıç basamağında,  

4. Lizinden karnitin sentezinde rol alır.  

5. Katekolamin sentezinde dopamin b-monooksijenaz reaksiyonunda kofaktör 

olarak etkilidir.  

6. Midede ferri demiri ferro demire indirgeyerek emiliminde görev alır.  
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2.5.2. Askorbik asit ve kollajen metabolizması 

Kollagenler dokuda direnci sağlayan fibröz yapısal proteinlerdir. Tip I, III ve IV 

kolagenler üçlü heliks halinde lateral çapraz bağlanan fibriller oluşturur. Kollagenlerin 

direnci askorbik aside bağımlı çapraz bağlardan kaynaklanır. Askorbik asit, kollajen 

üretimi ve korunmasında başlıca rolü oynar ve hidroksilasyon reaksiyonu ile karmaşık 

matriks yapıyı birarada tutar (120).  

 
 2.5.3. Askorbik asitin barsak anastomozu iyileşmesindeki rolü 

Askorbik asit, prolinin hidroksilasyonu sürecindeki etkisi ile yarayı 

güçlendirmektedir (121). Askorbik asit bilinen olumlu etkilerinin yanında, kollagenin 

yapısını stabitleştirerek ve inflamasyon fazını dengeleyerek yara iyileşmesine katkıda 

bulunmaktadır. Askorbik asit eksikliğinde kollagen üretiminde ve yaranın 

güçlenmesinde yetersizlik olur (122). Askorbik asit PGE1 üretimini stimüle ederek 

lenfosit fonksiyonlarına yardımcı olmakta ve yara iyileşmesinin inflamasyon fazını 

olumlu yönde etkilemektedir (123).  

 
2.6. Lipoik Asid 

Alfa-Lipoik asit mikroorganizmalardan insanlara kadar bütün organizmalarda 

sentezlenen, enerji metabolizmasında kofaktör olarak kullanılan ve güçlü antioksidan 

özellikleri olan bir moleküldür (8, 10).  

Alfa-Lipoik asidin metabolik proçeslerde koenzim olarak görev alarak ve 

suplementasyon yoluyla ulaşılan dozlarda antioksidan özellik göstererek vücutta 

fonksiyon yaptığı düşünülmektedir. Lipoik asit enerji metabolizmasında çok önemli bir 

yere sahiptir, çünkü a-ketoglutarat dehidrogenaz, dallı zincir alfa-ketoasit dehidrogenaz, 

pirüvat dehidrogenaz multienzim kompleksleri için kofaktör olarak rol oynar (10, 124).  

 
2.6.1. Lipoik asidin biyokimyası 

Alfa-Lipoik asitin yapısında bir karboksilik asit grubu ve iki sülfür atomu 

bulunmaktadır. Alfa-Lipoik asit hem okside formunda hemde redükte formu olan 

dihidrolipoik asit (DHLA) şeklinde bulunabilir. Lipoik asit diyetten hızla emilirek, 

dihidrolipoamid dehidrogenaz tarafından NADH-bağımlı bir reaksiyon ile mitokondri 
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bulunan beyin dahil birçok dokuda redükte formu olan DHLA’ya indirgenir (8, 11, 

124).  

Mitokondri bulunmayan hücrelerde ise lipoik asidin DHLA’ya indirgenmesi 

NADPH-bağımlı glutatyon redüktaz ve thioredoksin redüktazlarca sağlanır (125, 126).  

 
2.6.2. Lipoik asidin antioksidan özellikleri 

Bir antioksidan değerlendirilirken; serbest radikalleri temizleme spesifitesi, diğer 

antioksidanlarla etkileşimi, metallerle şelat yapma yeteneği, molekülün membran veya 

akuöz fazda lokalize olması, oksidatif hasarı onarma yeteneği, absorbsiyonu, biyolojik 

yararlılığı ve hücre konsantrasyonu gibi özelliklerine bakmak gerekir. Lipoik asid tüm 

bu kriterlere uyan ideal ve evrensel antioksidan olarak tanımlanmaktadır (8, 10, 11).  

1. Hızla absorbe edilmesi: Alfa-lipoik asidin hızlı bir şekilde absorbe edilme ve 

kan-beyin bariyerini geçme dahil birçok dokuya dağılabilme özelliği vardır (8).  

2. Redükte ve okside formlarının antioksidan etkiye sahip olması: Alfa-

lipoik asid hücre içerisinde DHLA’ya indirgenir. Antioksidan bileşiklerin çoğunun 

sadece indirgenmiş formları antioksidan olarak rol oynadıkları halde alfa-lipoik asid’in 

hem okside hem de redükte formu kuvvetli antioksidan olarak rol oynar (8).  

3. Hem sıvı, hem de lipid fazda çözünmesi: Vitamin C gibi suda çözünen 

antioksidanlar hücre içinde, Vitamin E gibi yağda çözünen antioksidanlar hücre 

membranında bulunurken; Lipoik asid ise hem sıvı hem de lipid fazda çözünebilmekte 

olup hem hücre içinde hem de membran düzeyinde etki göstermektedir (8, 11, 125).  

4. Glutatyon düzeylerini artırması: Hücrelerin başlıca antioksidanı glutatyon 

olarak bilinir ve lipoik asid glutatyon üretimini artırır (104).  

5. Diğer antioksidanlarla etkileşimi: Alfa-lipoik asid; Glutatyon, Koenzim-Q 

Vitamin C ve Vitamin E gibi çeşitli antioksidanları aktifleştirme ve yeniden kullanıma 

kazandırma yeteneğine sahiptir (105, 124).  

6. Serbest metal iyonlarıyla şelat yapması: Lipoik asid; Pb+2, Cu+2, Zn+2, 

Mn+2, Cd+2, Co+2, Hg+2, Fe+3/Fe+2 ve Ni+2 gibi geçiş metalleri ile şelasyon 

yapmakta ayrıca arsenik, kadmiyum, kurşun, civa gibi toksik metallerle çözünmeyen 

kompleksler oluşturmaktadır (8, 11, 125).  
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7. Serbest radikalleri nötralize etmesi: Alfa-lipoik asid; Süperoksit, hidroksil, 

lipid peroksil, nitrik oksit, hipokloröz asit, singlet oksijen ve hidrojen peroksit 

radikallerine karşı antioksidan olarak rol oynamaktadır (125).  

 
2.6.3. Lipoik asidin barsak anastomozu iyileşmesindeki rolü 

Alfa-lipoik asid klinik olarak mantar zehirlenmesi ve metal toksisitesinin 

tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca diabet, katarakt oluşumu, HIV aktivasyonu, 

nörodejenerasyon ve iskemi-reperfüzyon hasarı gibi çesitli okitsidatif stresle ilişkili 

durumlarda yararlı olduğu gösterilmiştir (8).  

Alfa-lipoik asidin nitrik oksit sentazı inhibe etme, dokudaki serbest oksijen 

radikali miktarını azaltma, dokuyu iskemi-reperfüzyon etkisinden koruma ve lipid 

peroksidasyonunu azaltma gibi etkileri nedeniyle, oksidatif stresin kollajen sentezi 

üzerindeki negatif etkilerini baskılayarak yara iyileşmesine pozitif yönde etki ettiği 

düşünülmektedir (127, 128, 129).  
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3. MATERYAL VE METOT 

 
Bu çalışma için deney hayvanları etik kurulunun 26. 11. 2010 tarih ve 10 sayılı 

oturumunda 60 nolu kararla onayı alındı. Bu tez çalışması Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Rektörlüğü BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) 2008/16 no’lu proje 

kapsamında yürütüldü. Bu çalışma Nisan 2011 tarihinde Atatürk Üniversitesi Deneysel 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATADEM) Labaratuarında yapıldı. Çalışmaya 

ağırlıkları 200-250gram arasında değişen Sprague Dawley Albino türü 48 adet erkek rat 

dahil edildi.  

Çalışmaya dahil edilen hayvanlar her biri 8 rattan oluşan 6 gruba ayrıldı. Deney 

gruplarında intestinal fistül benzeri bir durum oluşturmak için daha önce Bao ve 

arkadaşları tarafından tanımlanan metod kullanıldı (130).  

1. Grup (Kontrol grubu): 8 tane rat içerecek şekilde planlandı. Bu gruba 

cerrahi işlem öncesi ve sonrası dönemlerde normal rutin oral beslenmeye ek olarak 

herhangi bir tedavi verilmedi. Ratlar cerrahi işlem öncesinde 8 saat aç bırakıldı. 

Anestezi ve sterilizasyon sağlandıktan sonra bir orta hat insizyonla batın açıldı (Şekil 1), 

sigmoid kolon rezeke edildi ve uç-uca anastomoz yapıldı, takiben batın kapatıldı. 

Postoperatif 5. günde batın aynı insizyondan tekrar açıldı, sigmoid bölgedeki anastomoz 

alanı bulunarak anastomoz iyileşmesi değerlendirildi, anastomoz hattını içeren segment 

rezeke edildi ve anastomoz alanının patlama basıncı ölçüldü. Hayvanlar daha sonra 

yüksek doz ketaminle sakrifiye edildi. Anastomoz alanının 0. 5 cm distal ve 

proksimalini içerecek şekilde 1 cm’lik doku numuneleri alındıktan sonra 1 cc izotonik 

sodyum klorür solüsyonunda tespit edilerek doku prolidaz enzimi, hidroksiprolin ve 

MDA düzey tespiti yapılmak üzere -22 oC ’de saklandı.  

2. Grup (Sham grubu): 8 tane rat içerecek şekilde planlandı. Bu gruba cerrahi 

işlem öncesi ve sonrası dönemlerde normal rutin oral beslenmeye ek olarak herhangi bir 

tedavi verilmedi. Ratlar cerrahi işlem öncesinde 8 saat aç bırakıldı. Anestezi ve 

sterilizasyon sağlandıktan sonra bir orta hat insizyonla batın açıldı, takiben herhangi bir 

işlem yapılmadan batın kapatıldı. Postoperatif 5. günde batın aynı insizyondan tekrar 

açıldı, sigmoid kolon biyopsi amaçlı çıkartıldı. Hayvanlar daha sonra yüksek doz 

ketaminle sakrifiye edildi. Sigmoid kolondan 1 cm’lik doku numuneleri alındıktan sonra 
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1 cc izotonik sodyum klorür solüsyonunda tespit edilerek doku prolidaz enzimi, 

hidroksiprolin ve MDA düzey tespiti yapılmak üzere -22 oC ’de saklandı.  

3. Grup (Sepsis grubu): 8 tane rat içerecek şekilde planlandı. Cerrahi işlem 

öncesi ve sonrası dönemlerde normal rutin oral beslenmeye ek olarak herhangi bir 

tedavi verilmedi. Ratlar cerrahi işlem öncesinde 8 saat aç bırakıldı. Anestezi ve 

sterilizasyon sağlandıktan sonra bir orta hat insizyonla batın açıldı. Barsak perforasyonu 

oluşturmak için sigmoid kolon bulunarak antimezenterik yüzünde 0. 5cm çaplı kesi 

yapıldı. (Şekil 2) Perfore edilmiş sigmoid kolon perforasyon yerininden peritona 5-0 

ipek sütürlerle fiske edildi. Takiben batın kapatıldı. Ratlar 24 saat sonra tekrar açıldı ve 

daha önceden müdahale yapılmış olan sigmoid kolon segmenti rezeke edildi ve sigmoid 

kolon proksimal ve distal ucu 5-0 vicrille sütürlerle tek tek ve tek kat olmak üzere 

anastomoz edildi (Şekil 3) ve batın kapatıldı. Postoperatif 5. günde batın aynı 

insizyondan tekrar açıldı, sigmoid bölgedeki anastomoz alanı bulunarak anastomoz 

iyileşmesi değerlendirildi, anastomoz hattını içeren segment rezeke edildi ve anastomoz 

alanının patlama basıncı ölçüldü. Hayvanlar daha sonra yüksek doz ketaminle sakrifiye 

edildi. Anastomoz alanının 0. 5 cm distal ve proksimalini içerecek şekilde 1 cm’lik 

doku numuneleri alındıktan sonra 1 cc izotonik sodyum klorür solüsyonunda tespit 

edilerek doku prolidaz enzimi, hidroksiprolin ve MDA düzey tespiti yapılmak üzere -22 
oC ’de saklandı.  

4. Grup (C Vitamini grubu): 8 tane rat içerecek şekilde planlandı. Cerrahi 

işlem öncesi ve sonrası dönemlerde normal rutin oral beslenmeye ek olarak, ilk cerrahi 

işlemden sonra 100mg/kg/gün dozunda IM c-vitamini verildi. Ratlar cerrahi işlem 

öncesinde 8 saat aç bırakıldı. Anestezi ve sterilizasyon sağlandıktan sonra bir orta hat 

insizyonla batın açıldı. Barsak perforasyonu oluşturmak için sigmoid kolon bulunarak 

antimezenterik yüzünde 0. 5cm çaplı kesi yapıldı. Perfore edilmiş sigmoid kolon 

perforasyon yerininden peritona 5-0 ipek sütürlerle fiske edildi. Takiben batın kapatıldı. 

Ratlar 24 saat sonra tekrar açıldı ve daha önceden müdahale yapılmış olan sigmoid 

kolon segmenti rezeke edildi ve sigmoid kolon proksimal ve distal ucu 5-0 vicrille 

sütürlerle tek tek ve tek kat olmak üzere anastomoz edildi ve batın kapatıldı. 

Postoperatif 5. günde batın aynı insizyondan tekrar açıldı, sigmoid bölgedeki anastomoz 

alanı bulunarak anastomoz iyileşmesi değerlendirildi, anastomoz hattını içeren segment 

rezeke edildi ve anastomoz alanının patlama basıncı ölçüldü. Hayvanlar daha sonra 
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yüksek doz ketaminle sakrifiye edildi. Anastomoz alanının 0. 5 cm distal ve 

proksimalini içerecek şekilde 1 cm’lik doku numuneleri alındıktan sonra 1 cc izotonik 

sodyum klorür solüsyonunda tespit edilerek doku prolidaz enzimi, hidroksiprolin ve 

MDA düzey tespiti yapılmak üzere -22 oC ’de saklandı.  

5. Grup (Lipoik asit grubu): 8 tane rat içerecek şekilde planlandı. Cerrahi 

işlem öncesi ve sonrası dönemlerde normal rutin oral beslenmeye ek olarak, ilk cerrahi 

işlemden sonra 50mg/kg/gün oral lipoik asit verildi. Ratlar cerrahi işlem öncesinde 8 

saat aç bırakıldı. Anestezi ve sterilizasyon sağlandıktan sonra bir orta hat insizyonla 

batın açıldı. Barsak perforasyonu oluşturmak için sigmoid kolon bulunarak 

antimezenterik yüzünde 0. 5cm çaplı kesi yapıldı. Perfore edilmiş sigmoid kolon 

perforasyon yerininden peritona 5-0 ipek sütürlerle fiske edildi. Takiben batın kapatıldı. 

Ratlar 24 saat sonra tekrar açıldı ve daha önceden müdahale yapılmış olan sigmoid 

kolon segmenti rezeke edildi ve sigmoid kolon proksimal ve distal ucu 5-0 vicrille 

sütürlerle tek tek ve tek kat olmak üzere anastomoz edildi ve batın kapatıldı. 

Postoperatif 5. günde batın aynı insizyondan tekrar açıldı, sigmoid bölgedeki anastomoz 

alanı bulunarak anastomoz iyileşmesi değerlendirildi, anastomoz hattını içeren segment 

rezeke edildi ve anastomoz alanının patlama basıncı ölçüldü. Hayvanlar daha sonra 

yüksek doz ketaminle sakrifiye edildi. Anastomoz alanının 0. 5 cm distal ve 

proksimalini içerecek şekilde 1 cm’lik doku numuneleri alındıktan sonra 1 cc izotonik 

sodyum klorür solüsyonunda tespit edilerek doku prolidaz enzimi, hidroksiprolin ve 

MDA düzey tespiti yapılmak üzere -22 oC ’de saklandı 

6. Grup (C Vitamini + Lipoik asit grubu) (Kombine grup): 8 tane rat 

içerecek şekilde planlandı. Cerrahi işlem öncesi ve sonrası dönemlerde normal rutin oral 

beslenmeye ek olarak, ilk cerrahi işlemden sonra 100mg/kg/gün dozunda IM c-vitamini 

ve 50mg/kg/gün oral lipoik asit verildi. Ratlar cerrahi işlem öncesinde 8 saat aç 

bırakıldı. Anestezi ve sterilizasyon sağlandıktan sonra bir orta hat insizyonla batın 

açıldı. Barsak perforasyonu oluşturmak için sigmoid kolon bulunarak antimezenterik 

yüzünde 0. 5cm çaplı kesi yapıldı. Perfore edilmiş sigmoid kolon perforasyon 

yerininden peritona 5-0 ipek sütürlerle fiske edildi. Takiben batın kapatıldı. Ratlar 24 

saat sonra tekrar açıldı ve daha önceden müdahale yapılmış olan sigmoid kolon 

segmenti rezeke edildi ve sigmoid kolon proksimal ve distal ucu 5-0 vicrille sütürlerle 

tek tek ve tek kat olmak üzere anastomoz edildi ve batın kapatıldı. Postoperatif 5. günde 
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batın aynı insizyondan tekrar açıldı, sigmoid bölgedeki anastomoz alanı bulunarak 

anastomoz iyileşmesi değerlendirildi, anastomoz hattını içeren segment rezeke edildi ve 

anastomoz alanının patlama basıncı ölçüldü. Hayvanlar daha sonra yüksek doz 

ketaminle sakrifiye edildi. Anastomoz alanının 0. 5 cm distal ve proksimalini içerecek 

şekilde 1 cm’lik doku numuneleri alındıktan sonra 1 cc izotonik sodyum klorür 

solüsyonunda tespit edilerek doku prolidaz enzimi, hidroksiprolin ve MDA düzey tespiti 

yapılmak üzere -22 oC ’de saklandı.  

 

 

Şekil 1. Cerrahi işlem öncesinde anestezi ve sterilizasyon sağlanmış rat. 
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Şekil 2. Karnı açılmış ve sigmoid kolon perforasyonu yapılmış rat. 

 

Şekil 3. Sigmoid kolon rezeksiyon-primer anastomoz yapılmış rat 
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3.1. Anastomoz Patlama Basıncı Ölçümü 

Patlama basıncı ölçümü için tamir alanından distal ve proksimalde 1 cm 

uzaklıktan olmak üzere barsak ansı rezeke edilip karın dışına alındı. Daha sonra ansın 

iki açık ucu da su geçirmeyecek şekilde kapatıldı. Sonra lümen içine 1 adet 18G çaplı 

iğne yerleştirildi (Şekil 4).  

 

 

Şekil 4. Patlama basıncının ölçüldüğü barsak segmenti 

 
Bu iğne üçlü muslukla bir taraftan infüzyon pompasına diğer taraftan ise 

intraluminal basıncı ölçecek monitöre (Şekil 5) bağlandı.  



35 

 

Şekil 5. Patlama basıncının mmHg biriminden ölçüldüğü monitör 

 
İnfüzyon pompasından 2 ml/dk hızda sulandırılmış metilen mavisi verilirken 

diğer taraftan da basınç ölçümü yapıldı. Basıncın aniden düştüğü ve tamir sahasından 

sulandırılmış metilen mavisinin geldiği görüldüğünde patlamanın olduğu kabul edildi.  

Bu işlemleri takiben anastomoz alanının 0. 5 cm distal ve proksimalini içerecek 

şekilde 1 cm’lik doku numuneleri alındıktan sonra 1 cc izotonik sodyum klorür 

solüsyonunda tespit edilerek doku prolidaz enzimi, hidroksiprolin ve MDA düzey tespiti 

yapılmak üzere -22 oC ’de saklandı.  

 
3.2. Doku Homojenatlarının Hazırlanması 

Deney prosedürleri sonunda çıkartılan sigmoid kolon dokusu buz soğukluğunda 

serum fizyolojikle iyice yıkanarak temizlendi, kurutma kağıdı ile ıslaklığı giderildi ve 

bekletilmeden -80 ºC’de donduruldu. Daha sonra sıvı azotta parçalanan doku 

örneklerinden, prolidaz aktivitesi ölçümü için, 200 mg hassas terazide tartılıp 1 ml 0. 05 

M Tris-HCl tamponu (pH 7. 6) içerisinde homojenize edildi. MDA analizleri için doku 

örnekleri %1. 15 KCl çözeltisi içinde homojenize edildi. Tüm homojenizasyon işlemleri 

0 ºC’de bıçaklı homojenizatör cihazı (OMNI TH homogenizer, Warrenton, VA, USA) 
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kullanılarak gerçekleştirildi. Daha sonra doku homojenat örnekleri ultrasonikatörde 

(Fisher mekanik homojenizatör ve Misonix incorporated ultrasonic convertor) 5 saniye 

süreyle 10 kez sonike edildi (0 ºC’de). 16, 000 x g de 30 dk (4 ºC’de) santrifüj edilerek 

supernatant kısmı biyokimyasal ölçümler için kullanıldı.  

 
3.3. Hidroksiprolin Miktar Tayini 

Biyokimyasal analizler Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim 

Dalı Laboratuvarlarında yapıldı. Hidroksiprolin miktar tayini ‘High-Performance Liquid 

Chromatograph’ yöntemiyle yapıldı (131). Çalışma öncesi doku numuneleri 25 oC’ye 

getirildi. Her numuneden 0. 2-0. 3 gr alınarak 10 katı sodyum izotonikte mekanik 

homojenizatör ile homojenize edildi ve 100 oC’de 16 saat inkübe edildi. Daha sonra 

üzerlerine 1 ml eter konuldu ve 100 oC’de 6 saat bekletilerek kurutuldu. Kuru pelletden 

3 mg alınarak 6 molar 2 ml hidroklorik asit eklendi. Oluşan çözelti 150 oC’de 6 saat 

inkübe edildi. İnkübasyondan sonra üstte kalan süpernatant kısmı ayrıştırılarak altta 

kalan pellete 2 ml 0. 2 molar sodyum sitrat eklendi (pH:2. 2). Oluşan çözeltiden 250’şer 

mikrolitre alınarak viallere aktarıldı. Üzerlerine 1 ml 0. 4 molar borat tamponu eklendi 

(PH:10. 4). Oluşan çözeltiden 250 mikrolitre alınarak başka bir viale konuldu ve üzerine 

250 mikrolitre NBD-CI (7 kloro-4-nitrobenzo-2oxa-1. 3-diazol) eklendi. Karışım 5 

dakika 60 oC’de su banyosunda inkübe edildi. Daha sonra viallere 1 molar 50 mikrolitre 

sodyum klorür eklendi ve 0 oC’de 30 dakika inkübe edildi ve HPLC ( HP Agilent 1100 

modüler sistem) sistemine verildi.  

Kromatografik koşullar; 

Ejeksiyon hacmi: 20 mikrolitre 

Dedektör: VLDL ( florosan dedektör), Extricio:176. 1 Emülsiyon:162. 3 

Akış hızı: 1 ml/dk 

Analiz sıcaklığı: 25-29 0C 

Mobil faz: (A) Sodyum asetat ( 0. 1 molar PH: 7. 2) 

 (B) Metanol 

Analiz süresi: 16 dakika 
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Kolon: 10 cmx4. 6 mm C18-3 mikrometre partikül çapı ( Phenomenex) 

Örnekler HPLC sistemine verildikten 16 dakika sonra sonuçlar 

miligram/mililitre cinsinden verildi.  

 
3.4. Prolidase Miktar Tayini 

Doku prolidaz aktivitesi ölçümü, Myara ve arkadaşlarının (132) tarif ettiği 

metod esas alınarak yapıldı. Chinard reaktifi ile prolin düzeyinin belirlenmesi esasına 

dayanan bu metod, bazı iyileştirmeler yapılarak kullanıldı (133). Kısaca, 8 kat serum 

fizyolojik ile seyreltilmiş doku supernatantı örneğinden 50 µl alınarak 50 µl ön 

inkübasyon çözeltisi (1 mM GSH, 50 mM MnCl2 ve 50 mM Tris HCl tamponu pH 7) 

ile 37 ºC’de 30 dk inkübe edildi. 144 mM Gly-L-Prolin çözeltisi ölçüm substratı olarak 

kullanıldı. Örnek tüplerine paralel hazırlanan numune körü tüplerine substrat çözeltisi 

yerine aynı miktarda deiyonize su pipetlendi. 37 ºC’de 10 dk inkübasyon sonrası 

glasiyal asetik asit ile reaksiyon durduruldu, Chinard reaktifi ile 90 ºC’de 20 dk 

inkübasyon ile renklenme sağlandı ve 515 nm’de optik körüne karşı absorbanslar 

ölçüldü. 100 mg/dl’lik L-prolin stok standart çözeltisinden seri seyreltme yapılarak 

oluşturulan standart grafik kullanılarak prolin miktarı belirlendi. Dakikada 1 µmol/L 

ürün oluşturan enzim miktarı 1 ünite olarak ifade edildi. Bradford metoduyla homojenat 

supernatantlarında protein konsantrasyonları ölçüldü (171) ve prolidaz aktivitesi 

mikromol / dk / gram protein (U/g protein) olarak ifade edildi.  

 
3.5. Malondialdehid (MDA) Miktar Tayini 

Doku MDA düzeyi ölçümü Ohkawa ve ark. (135) tarafından tarif edilen 

yöntemle yapıldı. Bu metodun ölçüm prensibi, 95 ˚C’de inkübasyon sonucu, 

tiyobarbutirik asit (TBA) ile MDA'nın oluşturduğu pembe renkli kompleksin 

absorbansının 532 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak ölçülmesi esasına 

dayanmaktadır. 1, 1, 3, 3-Tetraethoxypropane, standart olarak kullanıldı ve lipid 

peroksit düzeyleri nanomol/gram protein MDA olarak ifade edildi.  

 



38 

3.6. İstatistiksel Yöntem 

Çalışmamızın verileri, SPSS 18. 0 (Chicago, İlln, US) yazılımıyla istatiksel 

olarak değerlendirildi. Verilerimiz ortalama ve standart sapma şeklinde belirtildi. 

Gruplar arasında kantitatif verilerin analizi (patlama basıncı, hidroksiprolin, prolidaz ve 

MDA düzeyleri) ANOVA Testi ( Analysis of variants ) kullanılarak yapıldı. P<0, 05 

olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

 

Çalışmada yer alan gruplardan kontrol grubunda 2 tane rat ketamin ile 

anestezinin hemen sonrasında, sepsis grubundan 2 tanesi, C-vitamini grubundan 2 

tanesi, lipoik asit grubundan 2 tanesi ve kombine grubundan da 2 tanesi olmak üzere 8 

tanesi barsak onarımı sonrası farklı saat veya günde öldü. Bunlar çalışma dışı bırakıldı. 

Çalışmaya alınan ratlarda barsak onarımı sonrası postoperatuar 5. günde barsak onarım 

sahasında makroskopik olarak kaçak izlenmedi.  

 
Tablo 1. Gruplardaki ortalama patlama basıncı, hidroksiprolin, Prolidaz ve MDA düzeyleri 

 
Patlama 
basıncı 

 (mmHg) 

Hidroksiprolin 
 (mg/ml) 

Prolidaz 
 (mikromol / 

dk / gram 
protein (U/g 

protein)) 

MDA 
 

(nanomol/gram 
protein) 

Kontrol grubu 54, 00±9, 65 1, 14±0, 42 4, 42±0, 26 1, 97±0, 48 
Sham grubu - 1, 75±0, 88 3, 47±0, 27 1, 47±0, 15 
Sepsis grubu 38, 83±9, 16 1, 23±0, 60 3, 70±0, 27 2, 22±0, 82 
C-vitamini 
grubu 74, 33±6, 53 2, 65±0, 49 6, 08±0, 49 2, 32±0, 49 

Lipoik asid 
grubu 81, 83±8, 81 1, 60±0, 43 3, 67±0, 27 2, 19±0, 94 

Kombine 
grubu 96, 83±10, 45 3, 85±1, 03 3, 54±2, 27 1, 18±0, 33 

 

4.1. Patlama Basınçları 

Çalışmaya katılan grubların ortalama patlama basınçları Tablo-1 de 

gösterilmiştir.  

 
Tablo 2. Gruplar arası patlama basınç düzeylerinin istatistiksel olarak karşılaştırılması 

 Kontrol grubu C-vitamini grubu Lipoik asid grubu 
C-vitamini grubu P=0, 001 - P=0, 163 
Lipoik asid grubu P<0, 001 P=0, 163 - 
Kombine grup P<0, 001 P<0, 001 P=0, 008 
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Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında c-vitamini grubunun, lipoik asit grubunun 

ve kombine grubun ortalama patlama basınçları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 

çok anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0, 001 p<0, 001 ve p<0, 001) 

C-Vitamini grubunun patlama basınçları lipoik asit grubun patlama basınçları ile 

karşılaştırıldığında iki grup arasında patlama basınçları açısından istatistiksel anlamlı 

fark olmadığı görüldü (p=0.163).  

C-Vitamini grubunun patlama basınçları kombine grubun patlama basınçları ile 

karşılaştırıldığında kombine grubunun basınçları istatistiksel olarak çok anlamlı 

derecede yüksek bulundu (p<0. 001).  

Lipoik asit grubunun patlama basınçları kombine grubun patlama basınçları ile 

karşılaştırıldığında kombine grubunun basınçları istatistiksel olarak çok anlamlı 

derecede yüksek bulundu (p<0. 01).  

 
4.2. Hidroksiprolin Düzeyleri 

Çalışmaya katılan grubların ortalama hidroksiprolin düzeyleri Tablo-1 de 

gösterilmiştir. 

  
Tablo 3. Gruplar arası hidroksiprolin düzeylerinin istatistiksel olarak karşılaştırılması 

 Kontrol grubu C-vitamini grubu Lipoik asid grubu 
C-vitamini grubu P=0, 001 - P=0, 013 
Lipoik asid grubu P=0, 254 P=0, 013 - 
Kombine grup P<0, 001 P=0, 005 P<0, 001 

 

Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında c-vitamini grubunun ve kombine grubun 

ortalama hidroksiprolin düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak çok anlamlı 

derecede yüksek bulunurken (sırasıyla p=0, 001 ve p<0, 001), kontrol grubuyla lipoik 

asit grubu arasında istatistiksel anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0, 05).  

C-Vitamini grubunun hidroksiprolin düzeyleri, lipoik asit grubunun 

hidroksiprolin düzeyleri ile karşılaştırıldığında C-Vitamini grubunda düzeyler 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0, 05).  
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C-Vitamini grubunun hidroksiprolin düzeyleri kombine grubun hidroksiprolin 

düzeyleri ile karşılaştırıldığında kombine grubta düzeyler istatistiksel olarak çok anlamlı 

derecede yüksek bulundu (p<0, 01).  

Lipoik asit grubunun hidroksiprolin düzeyleri kombine grubun hidroksiprolin 

düzeyleri ile karşılaştırıldığında kombine grupta düzeyler istatistiksel olarak çok anlamlı 

derecede yüksek bulundu (p<0, 001).  

 
4.3. Prolidaz Enzimi Düzeyleri 

Çalışmaya katılan grubların ortalama prolidaz düzeyleri Tablo-1 de 

gösterilmiştir.  

 
Tablo 4. Gruplar arası prolidaz düzeylerinin istatistiksel olarak karşılaştırılması 

 Kontrol grubu C-vitamini grubu Lipoik asid grubu 
C-vitamini grubu P<0, 001 - P<0, 001 
Lipoik asid grubu P<0, 001 P<0. 001 - 
Kombine grup P<0, 001 P<0. 001 P=0. 488 

 

Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında lipoik asit grubunun ve kombine grubunun 

ortalama prolidaz düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak çok anlamlı olarak 

düşük bulundu ( p<0, 001).  

Lipoik asit grubunun prolidaz düzeyleri, C-vitamini grubunun prolidaz düzeyleri 

ile karşılaştırıldığında lipoik asit grubunda düzeyler istatistiksel olarak çok anlamlı 

derecede düşük bulundu (p<0. 001).  

Kombine grubunun prolidaz düzeyleri lipoik asit grubunun prolidaz düzeyleri ile 

karşılaştırıldığında iki grup arasında prolidaz düzeyleri açısından istatistiksel anlamlı 

fark olmadığı görüldü (p=0.488). 

Kombine grubunun prolidaz düzeyleri C-vitamini grubunun prolidaz düzeyleri 

ile karşılaştırıldığında kombine grubunda düzeyler istatistiksel olarak çok anlamlı 

derecede düşük bulundu (p<0. 001).  
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4.4. MDA Düzeyleri 

Çalışmaya katılan grubların ortalama MDA düzeyleri Tablo-1 de gösterilmiştir.  

 
Tablo 5. Gruplar arası MDA düzeylerinin istatistiksel olarak karşılaştırılması 

 Kontrol grubu C-vitamini grubu Lipoik asid grubu 
C-vitamini grubu P=0, 324 - P=0, 730 
Lipoik asid grubu P=0, 518 P=0, 730 - 
Kombine grup P=0, 033 P=0. 003 P=0, 007 

 

Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında sepsis grubunun, c-vitamini grubunun ve 

lipoik asit grubunun ortalama MDA düzeyleri ile kontrol grubu arasında istatistiksel 

anlamlı fark olmadığı görülürken (p>0, 05), kombine grubunun MDA düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu ( p<0, 05).  

C-Vitamini grubunun MDA düzeyleri lipoik asit grubunun MDA düzeyleri ile 

karşılaştırıldığında iki grup arasında MDA düzeyleri açısından istatistiksel anlamlı fark 

olmadığı görüldü (p=0.730). 

C-Vitamini grubunun MDA düzeyleri kombine grubun MDA düzeyleri ile 

karşılaştırıldığında kombine grubta düzeyler istatistiksel olarak çok anlamlı derecede 

düşük bulundu (p<0. 05).  

Lipoik asit grubunun MDA düzeyleri kombine grubun MDA düzeyleri ile 

karşılaştırıldığında kombine grupta düzeyler istatistiksel olarak çok anlamlı derecede 

düşük bulundu (p<0, 01).  
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5. TARTIŞMA 

 
Kolondaki bakteri sayısının fazlalığı nedeniyle kolon anastomozları 

gastrointestinal sitemin diğer anastomozları ile karşılaştırıldığında komplikasyon 

meydana getirme potansiyeli daha yüksektir (2). İntraabdominal sepsis durumunda 

yapılacak olan barsak anastomozlarında ise risk daha da artar (66). İntraabdominal 

sepsis gelişmiş hastalarda ekzotoksin ve endotoksinlerin tetiklediği olaylar neticesinde 

damar permeabilitesinin artması, endotel hasarı, ekstravazasyon ve mikrotrombüslerin 

oluşumunu ile organ perfüzyonu bozulur ve çeşitli organ yetersizlikleri meydana gelir 

(27, 29). İntraabdominal sepsiste bir taraftan protein katabolizması ve dolaşım 

yetmezliği gibi sistemik etkiler meydana gelirken, diğer taraftan da artmış lokal 

inflamasyon gibi lokal etkiler maydana gelir. Lokal olarak oluşan enflamasyon doku 

ödemi, kollojen metabolizmasında bozulma ve doku perfüzyonunda ve 

oksijenizasyonunda bozulmaya neden olur (136). İntraabdominal sepsis koşullarında 

bakterilerin salgıladıkları kollajenolitik enzimler kollajen yıkımını artırmaktadır, 

dolayısıyla kollajen metabolizması yıkım yönünde bozulur (137).  

Deneysel çalışmalarda anastomoz iyileşmesinin değerlendirilmesinde genellikle 

biyokimyasal, mekanik ve histopatolojik yöntemler kullanılmaktadır. Oysa klinik olarak 

bir anastomozun iyileşmemiş olduğu, erken dönemde kendisini kaçağa ait klinik 

bulgularla (ateş, fistül, sepsis vb. ), geç dönemde ise darlıkla göstermektedir. Bu 

durumda klinikte kullanılacak direk bir laboratuar parametresi yoktur. Deneysel 

çalışmalarda biyokimyasal parametre olarak kollajen miktarı ölçülür ve doku kollajen 

miktarı bir aminoasit olan hidroksiprolin düzeyinin ölçümü ile saptanır (49). Mekanik 

yöntem olarak dokudaki kollagen birikimini gösteren patlama basıncı kullanılır (62). 

Patlama basıncı, artan intraluminal basınca karşı duvar direncini, dolayısıyla kollajen 

miktarını gösteren indirekt bir parametredir. Kollajen yıkım ürünleri, prolidaz gibi 

dipeptidazlar ile yıkılarak, açığa çıkan prolinin %90-95i yeniden kullanıma 

kazandırıldığından (111), prolidaz miktar tayininin yara iyileşmesinde gösterge olarak 

kullanılması araştırma konusu olabilir. Anastomoz alanından elde edilen prolidaz 

düzeyleri ve oksidatif parametreler bize anastomoz iyileşmesinin değerlendirilmesinde 

parametre görevi yapabilir. Oksidatif stres göstergelerinden olan lipid peroksidasyonu 
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yara iyileşmesini negatif yönde etkiler ve lipit proksidasyonunun son bileşeni olan 

malondialdehit (MDA) oksidatif durumun göstergesi olarak kullanılır (145).  

Kolonik anastomoz iyileşmesinde antioksidanların rolü araştırılırken birçok ajan 

kullanılmıştır. Bunlar içerisinde c-vitamini en çok kullanılıp araştırılan antioksidan 

olmuştur. Ancak literatüre baktığımızda yine bir antioksidan olan lipoik asidin kolonik 

anastomozlar üzerindeki etkisi ile ilgili çok fazla yayına rastlamadık.  

Yaptığımız çalışmamızda patlama basıncı düzeylerine baktığımızda; kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında c-vitamini grubunun, lipoik asit grubunun ve kombine 

grubunun ortalama patlama basınçları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak çok 

anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0, 001 p<0, 001 ve p<0, 001). Ayrıca 

kombine grubunun basınçları hem c-vitamini grubunun hemde lipoik asid grubunun 

basınçlarından istatistiksel olarak çok anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0. 001 her 

ikisi için). Vitamin C’nin kollojen sentezi, nitrik oksit sentezi, kolesterol metabolizması 

üzerinde etkileri vardır ve lipit fazda çözünebilen antioksidanları oksidatif hasardan 

korur. Antioksidan özelliğiyle, reaktif oksijen radikalleri ile reaksiyona girerek 

Tokoferoksil radikaline dönüşen vitamin E’ nin tekrar aktif hale dönüşümünü sağlar 

(115, 116). Alfa-lipoik asidin nitrik oksit sentazı inhibe etme, dokudaki serbest oksijen 

radikali miktarını azaltma, dokuyu iskemi-reperfüzyon etkisinden koruma ve lipid 

peroksidasyonunu azaltma gibi etkileri nedeniyle, oksidatif stresin kollajen sentezi 

üzerindeki negatif etkilerini baskılayarak yara iyileşmesine pozitif yönde etki ettiği 

düşünülmektedir (127, 128, 129).  

Kombine grubunun patlama basınçlarının hem c-vitamini hemde lipoik asid 

grubundan yüksek olması bize, bu iki antioksidanın birbirlerinin etkinliğini artırarak 

yara iyileşmesi üzerindeki pozitif etkilerini kuvvetlendirdiğini düşündürtmektedir. 

Levenson ve arkadaşlarının yaptığı bir klinik çalışmada travma ve enfeksiyon 

sonrasında hastalarda plazma vitamin C seviyesinin normalin altında olduğu 

bildirilmektedir (140). Doku yaralanmalarında c-vitamini gereksinimi artmaktadır 

(139). Dolayısıyla bu durumlarda çalışmamızın sonuçlarını da göz önüne aldığımızda c-

vitaminiyle birlikte lipoik asidin kullanılmasıyla yara iyileşmesinde çok daha iyi 

sonuçlar alınacağını düşünmekteyiz.  
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Çalışmamızda hidroksiprolin düzeylerine baktığımızda; kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında c-vitamini grubunun ve kombine grubun ortalama hidroksiprolin 

düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak çok anlamlı derecede yüksek 

bulunurken (sırasıyla p=0, 001 ve p<0, 001), kontrol grubuyla lipoik asit grubu arasında 

istatistiksel anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0, 05). Ayrıca c-vitamini grubunun 

hidroksiprolin düzeyleri, lipoik asit grubunun düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunurken (p<0, 05), kombine grubunun hidroksiprolin düzeyleri hem 

c-vitamini grubunun hemde lipoik asid grubunun düzeylerinden istatistiksel olarak çok 

anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla p<0, 01 ve p<0, 001 ). Lipoik asid grubunda 

hidroksiprolin miktarındaki artmanın istatistiksel olarak anlamlı olmaması bize, lipoik 

asidin asıl etkisinin kollajen miktarını artırma yönünde değilde, dokudaki serbest 

oksijen radikali miktarını azaltarak ve dokuyu iskemi-reperfüzyon etkisinden koruyarak, 

oksidatif stresin yara iyileşmesi üzerindeki negatif etkilerini baskılayarak olduğunu 

düşündürtmektedir. Ayrıca kombine grubundaki sonuçlara baktığımızda lipoik asidin c-

vitamininin etkilerini artırdığını ve c-vitamini grubundaki sonuçların da literatürle 

uyumlu olduğunu görmekteyiz. C-vitamininin bilinen olumlu etkilerinin yanında, 

prolinin hidroksilasyonu aşamasında etki ederek, kollagenin yapısını stabitleştirerek ve 

inflamasyon fazını dengeleyerek yarayı güçlendirdiği bilinmektedir (121).  

Literatüre baktığımızda lipoik asidin kendisinin güçlü bir antioksidan olmasının 

yanısıra C-vitamini, E-vitamini ve Glutatyon gibi diğer antioksidanları rejenere ederek 

yeniden kullanılmalarını sağlayan etkisi olduğunu belirten çalışmalar vardır (149, 150). 

Lipoik asidin, hücrelerde başlıca antioksidan olan glutatyon üretimini in vivo ve in vitro 

olarak stimüle ettiği bildirilmiştir (104). Lipoik asidin antioksidan etkileri yanında, c-

vitamini de iskemi-reperfüzyon hasarı sonucunda ortaya çıkan serbest radikaller için 

antioksidan görevi görmekte ve yara iyileşmesine katkıda bulunmaktadır (141, 142). 

Thornton ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, oksidatif stresin anastomoz bölgesinde 

kollajen sentezini bozucu etkisi olduğunu, c-vitamini’nin antioksidan etkisi ile immün 

sistem yanıtı ve yara iyileşmesi üzerinde pozitif etkisi olduğunu bildirmişlerdir (143). 

Kaplan ve arkadaşlarının tavşanlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada, vitamin C ile 

hidroksiprolin düzeyleri arasında yara oluşumundan sonra 5. güne kadar paralellik 

olduğunu, bunun sonucunda da vitamin C’nin kollojen sentezi üzerine iyileşmenin ilk 

günlerinde daha fazla olmak üzere pozitif etkili olduğu görülmektedir (138).  
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Kronhausen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre ise Vitamin C, PGE1 

üretimini stimüle ederek lenfosit fonksiyonlarını uyarmakta ve yara iyileşmesini pozitif 

yönde etkilemektedir (123).  

Çalışmamızda prolidaz enziminin yara iyileşmesi parametresi olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı da araştırıldı. Kollajenin yıkımıyla oluşan dipeptitler, prolidaz gibi 

dipeptidazlar ile yıkılırlarlar ve açığa çıkan prolinin %90-95i yeniden kullanıma 

kazandırılırken, hidroksiprolin idrarla atılır (111). Literatürde prolidaz enzimi 

regülatörlerinden birinin aynı zamanda serbest radikal olan nitrik oksit olduğu 

belirtilmiştir (113). Prolidaz enziminin inhibisyonu üzerinden yapılan çalışmalarda 

prolidazın kollajen sentezinin sınırlanmasında en önemli faktör olduğu gösterilmiştir. 

Nitrik oksit prolidaz aktivitesini uyarmaktadır. Nitrik oksitin prolidaz enzimini uyarma 

mekanizması prolidazın post-translational modifikasyon basamağı olarak 

düşünülmektedir (114). Çalışmamızda prolidaz enzimi düzeyleri kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında, lipoik asit grubunun ve kombine grubunun ortalama prolidaz 

düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak çok anlamlı olarak düşük bulundu 

(p<0, 001). Ayrıca hem lipoik asid grubunun hemde kombine grubunun prolidaz 

düzeyleri, c-vitamini grubunun düzeylerinden istatistiksel olarak çok anlamlı derecede 

düşük bulundu (p<0. 001 her ikisi için).  

Nitrik oksit sentaz enzimi tarafından arjininden sentezlenen nitrik oksit ile 

serbest radikallerin reaksiyonları peroksinitrit oluşturarak hücre membran hasarı 

yaparlar (146). İskemi-reperfüzyon hasarı sırasında nitrik oksit sentaz enziminin de 

aktive olduğu ve oluşan bol miktardaki nitrik oksitin barsağın bariyer işlevini bozarak, 

bakteriyel translokasyona yol açtığı gösterilmiştir (147). Yapılan çeşitli çalışmalarda 

lipoik asidin nitrik oksit sentaz enzimini inhibe ettiği tespit edilmiştir (127, 148).  

Çalışmamızda hem lipoik asid, hemde kombine grubundaki prolidaz düzeylerini 

dikkate aldığımızda, lipoik asidin nitrik oksit sentazı inhibe ederek prolidaz aktivatörü 

olan nitrik oksit miktarının azalmasına neden olduğunu, sonuçta prolidaz etkisinin 

azalmasıyla kollajen yıkımının azalmasına bağlı olarak lipoik asidin yara iyileşmesinde 

pozitif etkili olduğunu ve prolidazın yara iyileşmesi parametresi olarak 

kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Organizmada sürekli oluşum içerisinde olan oksidan 

moleküller antioksidanlar tarafından sürekli olarak etkisizleştirilmektedir. Serbest 
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radikal ve antioksidan düzeyleri arasındaki hassas denge bozulduğunda hücre hasarına 

kadar giden patolojik değişiklikler meydana gelmektedir (144). Oksidatif stres 

göstergelerinden olan lipid peroksidasyonu neticesinde hücre membran akışkanlığı ve 

geçirgenliği değişerek hücre ölümü meydana gelebilir (145). Lipit proksidasyonunun 

son bileşeni olan malondialdehit (MDA) peroksidasyona uğramış çoklu doymamış yağ 

asitlerinin bölünmesiyle oluşur ve oksidatif durumun göstergesi olarak kullanılır (90).  

Çalışmamızda Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, sepsis grubunun, c-vitamini 

grubunun ve lipoik asit grubunun ortalama MDA düzeyleri ile kontrol grubu arasında 

istatistiksel anlamlı fark olmadığı görülürken (p>0, 05), kombine grubunun MDA 

düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu ( p<0, 05). Ayrıca 

kombine grubunun MDA düzeyleri hem c-vitamini grubu hemde lipoik asid grubunun 

düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (sırasıyla p<0. 05 ve 

p<0, 01). Bu bulgular neticesinde; literatürde lipoik asidin oksidatif stres ve serbest 

radikaller üzerine olan etkileri gösterilmişken, bizim çalışmamızda özellikle lipoik asid 

grubunda, kontrol grubuna göre MDA düzeyinin anlamlı olarak düşmemesi literatür 

bilgisiyle uyumlu olmadı ancak kombine grubundaki MDA değerlerine baktığımızda c-

vitamini ve lipoik asidin birlikte kullanılmasının oksidatif stresin etkilerini azaltıp, lipid 

peroksidasyonunu engelleyerek yara iyileşmesine katkıda bulunduklarını 

düşünmekteyiz.  

Oksidatif stres nötrofil adhezyon ve transmigrasyonunu artırırken (151), rat 

sepsis modelinde yapılan bir çalışmada lipoik asidin oksidatif stresi azaltarak nötrofil 

birikimini engelleyebileceği, akciğerlerde lipid peroksidasyonunun arttığını ve lipoik 

asidin akciğerlerdeki lipid peroksidasyonunu azalttığı gösterilmiştir (152). Birbirine 

paralel olarak yapılan iki ayrı çalışmada lipoik asidin artmış lipid peroksidasyonunu 

önemli düzeyde azalttığı belirtilmiştir (153, 154). Literatürde de lipoik asid ve lipid 

peroksidasyonu arasında benzer sonuçlar rapor edilmiştir (155).  

Shila ve ark. arsenik intoksikasyonu oluşturulan ratlarda beyinde artan oksidan 

üretimi ve lipid peroksidasyon düzeylerinin lipoik asit uygulanmasından sonra 

azaldıgını ortaya koymuşlardır (156). Bir başka çalışmada serebral arter kapatılması ile 

oluşturulan iskemik reperfüzyona maruz bırakılan hayvanlara lipoik asid verilmesi ile 

beyinde serbest oksijen radikali miktarının ve reperfüzyonun etkilerinin azaltıldığı 
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gösterilmiştir (128). Yine başka bir çalışmda arsenik toksisitesi geliştirilmiş ratlarda da 

lipoik asid uygulamasının karaciğer ve böbrekte MDA oluşumunu azalttığı bildirilmiştir 

(157). Doksorubisin ile miyokard toksisitesi geliştirilmiş ratlarda lipoik asid 

uygulamasının kalp dokusundaki MDA oluşumunu azalttığı bulunmuştur (158). 

Arivazhagan ve ark. tarafından yapılan üç ayrı deneysel rat çalışmasında ise yaşlanma 

ile artan lipid peroksidasyon düzeyleri farklı organlarda değerlendirilmiş; lipoik asidin 

plazma, karaciger, böbrek ve farklı beyin bölgelerinde MDA düzeylerini azalttığı, lipid 

peroksidasyonu ve protein oksidasyonunu önlediği ortaya konulmuştur (13, 159, 160).  

Anastomoz değerlendirme parametrelerini bütün olarak değerlendirdiğimizde; 

kombine grupta hem kontrol grubuyla hemde C-vitamimi grubuyla kıyaslandığında 

patlama basıncı ve hidroksiprolin düzeyinin çok anlamlı derecede yüksek, prolidaz ve 

MDA düzeyinin çok anlamlı derecede düşük bulunması bize; her iki antioksidan 

molekülün birbirlerinin ve diğer antioksidan moleküllerin etkilerini artırarak yara 

iyileşmesine daha kuvvetli bir şekilde etki ettiklerini düşündürmektedir. Lipoik asidin 

C-vitamini, E-vitamini ve Glutatyon gibi antioksidanların etkilerini artırdığı 

bilinmektedir. Çalışmamızda kombine gruptaki değerlerin c-vitamini grubundaki 

değerlerden dahi çok daha anlamlı olması lipoik asidin C-vitamininin kollajen miktarını 

artırma, kollajen yapısını sabitleme, yara iyileşmesi basamaklarından inflamasyon fazını 

dengeleme, nitrik oksit sentezini azaltma ve antioksidan özelliklerini artırarak yara 

iyileşmesine katkıda bulunduğunu düşündürtmektedir.  

Sonuç olarak çalışmamız göstermiştir ki; intraabdominal sepsise bağlı olarak 

artmış olan anastomoz kaçak risklerini azaltmak ve anastomozu daha da güvenli hale 

getirmek için Vitamin C ve Lipoik asidin tek başlarına kullanımı etkili bulunmuş 

olmakla birlikte, bu iki antioksidanın kombine kullanılması, anastomozun gerilim 

kuvvetini artırmada, daha belirgin olarak etki etmektedir. Bu iki ajanın klinikte riskli 

intestinal anastomoz yapılan hastalarda birlikte verilmesi, anastomoz kaçağı riskinin 

azaltılması açısından faydalı olabilir. Anastomoz yapılacak dokudan elde edilen 

prolidaz düzeyleri ve oksidatif parametreler bize anastomoz iyileşmesinin 

değerlendirilmesinde parametre görevi yapabilir. Ancak bu uygulamanın 

güvenilirliğinin tam belirlenebilmesi için daha çok deneysel ve klinik çalışmaya ihtiyaç 

vardır.  
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