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ÖZET

ABSTRACT

Giriﬂ: Ovaryan torsiyon jinekolojik onkolojide adneksiyal kitlelerin komplikasyonu olabilen, konservatif yaklaﬂ›m olarak ilgili segmentlerin detorsiyonunu içeren ciddi bir jinekolojik problemdir. Torsiyon, ovaryan hasar ve fertilite kayb› ile kendini gösterir ve detorsiyon hasar›n artmas›nda en önemli faktörlerden biridir. Torsiyon/Detorsiyon ﬂeklinde görülen ovaryan hasar di¤er organlarda gözlenen
iskemi/reperfüzyon (I/R) hasar›yla benzerlik göstermektedir.
Amaç: Bu deneysel çal›ﬂmada amaç rat overinde, iskemi/reperfüzyon hasar›nda C vitamini ve selenyumun etkilerini de¤erlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂmada 48 adet wistar cinsi rat kullan›ld›.
Sham grubunda (grup 1) sadece laparotomi uyguland›. ‹skemi (Grup
2) grubunda ovaryan iskemi oluﬂturuldu ve sa¤ over 4 saat sonra ç›kar›ld›. ‹skemi/Reperfüzyon (Grup 3) grubunda 4 saatlik iskemik periodun ard›ndan, 1 saat reperfüzyon uyguland› ve sa¤ over ç›kar›ld›.
Grup4, Grup5 ve Grup6’da 4 saatlik iskemik periodun ard›ndan s›ras›yla C vitamini, selenyum, selenyum+C vitamini, reperfüzyon öncesi infüzyonla verildi, 1 saatlik reperfüzyonun ard›ndan sa¤ over ç›kar›ld›. Overler daha sonra histopatolojik olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: Sham grubunda nekroz bulgusu görülmezken, hücre
hasar› en çok selenyum ve C vitaminin beraber uyguland›¤› grupta
gözlendi. ‹skemi grubunda iskemi/reperfüzyon grubuna göre daha
az hücre hasar› görüldü. C vitamini ve selenyumun tek baﬂ›na verildi¤i gruplar iskemi grubuyla benzerlik gösterirken; iskemi/reperfüzyon grubundan aha az hücre hasar› izlendi.
Sonuç: C vitamini ve selenyum iskemi/reperfüzyon hasar›n›
azaltmada etkilidir.

Introduction: Ovarian torsion is a serious gynaecologic problem
in gynecologic oncology where conservative management includes
detorsion of the involved segments. Torsion has been implicated in
ovarian damage and loss of fertility, and detorsion in one of the most
important factors in further injury. Ovarian injury resulting from torsion/detorsion resembles that caused by ischemia/reperfusion (I/R)
injury observed in other organs.
Aim: In this experimental study, the aim is to examine the effects
of Vitamin C and selenium on ischemia-reperfusion injury in the rat
ovary.
Materials and Methods: In this study 48 female Wistar rats were
used. In the Sham group(Group 1) only laparotomy was performed.
In group 2 (ischemia) ovarian ischemia was produced and the right
ovary was surgically removed 4 h later. In group 3(ischemia/reperfusion ) an ischemic period of 4 h was followed by reperfusion for 1 h,
the right ovary was removed. In groups 4,5 and 6, after 4h of ischemia,
either vit C, selenium, selenium+vit C respectively were infused
before reperfusion; after 1 h of reperfusion the right ovary was
removed. The ovaries were examined by histopathologic evaluation.
Results: There was no cell injury in the Sham group but we determined significant difference in the group of Vit C and selenium
infused together. In the ischemia group we determined cell injury was
less than ischemia/reperfusion group. The groups that have been
infused Vit C and selenium respectively, were similar with ischemia
group, but less than ischemia/reperfusion group.
Conclusion: We concluded that Vit C and selenium are effective
in decreasing ischemia/reperfusion injury.

Anahtar Kelimeler: ‹skemi; Reperfüzyon; Over; Selenyum; C Vitamini; ‹skemi/reperfüzyon Hasar›.

Key Words: Ischemia; Reperfusion; Ovary; Selenium; Vit C;
Ischemia/reperfusion Injury.

Geliﬂ tarihi: 07/01/2013
Kabul tarihi: 04/03/2013
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i DÜZCE
2Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› DÜZCE
3Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal› DÜZCE
4Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal› DÜZCE
5Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Bioistatistik Anabilim Dal› DÜZCE
‹letiﬂim: Dr. Simender Mesci Haftac›
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i DÜZCE
Tel: 0505 670 24 78
E-Posta: simendermesci@hotmail.com

118

RAT OVER‹NDE OLUﬁTURULAN ADNEKS‹YAL TORS‹YON MODEL‹NDE PER‹OPERAT‹F SELENYUM VE C V‹TAM‹N‹
UYGULAMASININ OVARYAN NEKROZ ÜZER‹NE ETK‹NL‹⁄‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

119

G‹R‹ﬁ
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Adneksiyal torsiyon jinekolojik aciller aras›nda 5.
s›kl›kta görülür ve Birleﬂik Devletler’deki insidans›
%2,7 olarak bildirilmiﬂtir (1). Adneksiyal torsiyon,
nonspesifik bulgu ve semptomlar› nedeniyle tan› ve
tedavinin her ikisinde de gecikmeler yaﬂanmaktad›r.
Geleneksel olarak önerilen tedavi adneksiyal pedikülü serbestleﬂtirmeden adneksin eksizyonu olmakla
beraber (2), günümüzde pedikülün serbestleﬂtirilmesi, detorsiyone edilmesi ve dokunun perfüzyonunun
de¤erlendirilmesi güvenilir ve konservatif bir yaklaﬂ›m olarak kabul edilmektedir (2-4). Mor-siyah renk
alan iskemikadnekslerin intraoperatif de¤erlendirilmesiyle, hasar›n doku viabilitesiyle uyumlu olmad›¤›
ve adnekslerin detorsiyone edilmesinin tromboemboli riskini artt›rmad›¤› bildirilmiﬂ (3-5). Bunun yan›nda
dokular›n intraoperatif olarak floresan boya ile doku
perfüzyonu aç›s›ndan de¤erlendirilmesi ve buna göre intraoperatif yönetim de önerilmektedir (6).
‹skemi tedavisinin amac› sadece kan ak›m›n› sa¤lamak de¤il, ayn› zamanda doku perfüzyonunu da
iyileﬂtirmektir. ‹skemiyi takiben, sirkulasyon ve reperfüzyonun tekrar sa¤lanmas›, kendisi de çeﬂitli derecelerde doku hasar›na yol açan, “reperfüzyon hasar›” denilen yeni bir fizyopatolojik süreci karﬂ›m›za ç›karmaktad›r. Dokudaki toplam hasar iskemi ve reperfüzyonun her ikisinin de yol açt›¤› hasar olarak
kabul edilmektedir (7-10). Sonuç olarak, reperfüzyon
hasar›n›n önlenmesi iskemi tedavisinin tedavisinin
baﬂar›s›n› daha da artt›racakt›r (7, 8). ‹skemi ve reperfüzyon beyin, kas ve kalp gibi dokularda reakif oksijen parçac›klar›n›n (ROS) oluﬂumuna yol açar (11-13).
Oluﬂan ROS (ve ürünleri) de hücre membran›n› hasara u¤rat›r (14-15). Suda eriyen bir vitamin olan C vitamini, sadece hidroksil radikallerini engellemekle
kalmaz, ayn› zamanda E vitamini rejenerasyonunu
da art›r›r (9,16,17). Selenyum indirekt olarak belirli
okside molekülleri indirgeyen glutatyon peroksidaz
ve tiyoredoksin reduktaz enzimlerinin aktif merkezini oluﬂturur.
Bu çal›ﬂmam›zda; rat modelinde, adneksiyal iskemi/reperfüzyon (IR) hasar›nda C vitamini ve selenyumun hücre nekrozu üzerine koruyucu etkinli¤i de¤erlendirildi.

Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Deney Hayvanlar› Etik Kurulu taraf›ndan 18.06.2010 tarih, no: 10 ile
onaylanan bu çal›ﬂma Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi DETAM (Deneysel T›p Araﬂt›rma Merkezi) laboratuar›nda gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂmaya Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Deney Hayvanlar› Üretme ve
Araﬂt›rma Laboratuar›’ndan elde edilen 48 adet Wistar albino cinsi, 16 haftal›k, 250–300 g a¤›rl›¤›ndaki
diﬂi ratlar dahil edildi. Ratlar randomize olarak her
grupta 8’er rat olmak üzere 6 gruba ayr›ld›. Sham
grubu (Grup I): Sadece laparotomi uygulanan ratlar.
I grubu (Grup II): Ovaryan iskemi oluﬂturulan, 4 saat
sonra sa¤ overi ç›kar›lan grup. I/R grubu (Grup III):
4 saatlik overyan iskeminin ard›ndan, 1 saat reperfüzyon oluﬂturulup, daha sonra sa¤ overi ç›kar›lan grup.
I/R+C vitamini (Grup IV): 4 saatlik iskeminin ard›ndan, 1 saat reperfüzyon ve C vitamini (50 mg/kg) uygulanan, ard›ndan sa¤ overi ç›kar›lan grup. I/R+Selenyum (Grup V): 4 saatlik iskeminin ard›ndan, 1 saat reperfüzyon ve Selenyum (0.02 mg/kg) uygulanan, ard›ndan sa¤ overi ç›kar›lan grup. I/R+C vitamini+Selenyum (Grup VI): 4 saatlik iskeminin ard›ndan, 1 saat reperfüzyon, C vitamini (50 mg/kg) ve Selenyum (0.02 mg/kg) uygulanan, sonra sa¤ overi ç›kar›lan grup. Ratlar 3 mg/kg ksilazin ve 90 mg/kg
ketamin intraperitoneal ile anestezi sa¤land›ktan sonra dorsal yatay pozisyona getirildi, opere edilecek
alan povidon iyot ile temizlendi ve boyand›. 2,5– 3
cm’lik median laparotomi insizyonu uyguland›. ‹skemi grubundaki (Grup II) ratlarda vasküler klemp kullan›larak ovaryan iskemi oluﬂturuldu. Ovaryan torsiyon ve vasküler klemp kullan›m›n›n, histopatolojik
ve biyokimyasal olarak benzer bulgular verdi¤i daha
önce yay›nlanm›ﬂt› (18). Ovaryan torsiyon oluﬂturmak daha zor oldu¤u ve çevre dokular›n hasar görmesi kaç›n›lmaz oldu¤u için bu çal›ﬂmada, ovaryan
iskemi modeli oluﬂturmak için atravmatik vasküler
klemp kullan›ld›. ‹nsizyon 2/0 ipek ile kapat›ld› ve 4
saat sonra ayn› anestezi yöntemi ve ayn› insizyondan
laparotomi yap›larak sa¤ over histopatolojik de¤erlendirme için cerrahi olarak ç›kar›ld›, ‹skemi/Reperfüzyon (I/R) uygulanan grupta ise (Grup III)’de, 4 saatlik iskemik periyodun ard›ndan 1 saat reperfüzyon
sa¤land›. Sa¤ over ayn› anestezi yöntemi ve ayn› insizyondan laparotomi yap›larak histopatolojik inceleme için ç›kar›ld›. Grup IV, V ve VI (n=8) tedavi gruplar›n› oluﬂturdu. 4 saatlik iskemik periyodun ard›n-
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dan C vitamini (50mg/kg), selenyum (0.02 mg/kg),
selenyum (0.02 mg/kg) + C vitamini (50 mg/kg),
bahsedilen gruplara s›ras›yla intravenöz olarak 1 dakika süreyle verildi. 1 saatlik reperfüzyonun ard›ndan di¤er gruplarda oldu¤u gibi sa¤ over, histopatolojik inceleme için cerrahi olarak ç›kar›ld›.
Ovaryan dokular %10’luk formol solusyonuna konularak muhafaza edildi. Histolojik de¤erlendirme
7μm lik kesitler ﬂeklinde hematoksin eozin boyanarak hafif ›ﬂ›k mikroskobu alt›nda de¤erlendirildi.
Tüm doku örnekleri ayn› patolog taraf›ndan kör olarak de¤erlendirildi. Konjesyon, kanama, ödem ve kohezyon kayb› (normal overyan korteks ve foliküller
aras›ndaki parankim hücre kayb›) bulgular›n ﬂiddetine göre 0 ve 3 aras›nda skorland›. 0=patolojik bulgu
olmamas› ve 1, 2 ve 3 skorlar› s›ras›yla overdeki patolojik bulgular›n <%30 (hafif), %31-60 (orta), >%61
(a¤›r) ﬂeklinde derecelendirmesini ifade etti.

BULGULAR
Tüm gruplar ödem, kanama, konjesyon ve kohezyon kayb› aç›s›ndan bulgular›n ﬂiddetine göre Tablo
1’de gösterildi¤i üzere skorlamas› yap›larak de¤erlendirildi.
Tablo 1’de ödem derecesinin gruplara göre da¤›l›m› yer almaktad›r. Yap›lan inceleme sonucunda
ödem derecesi ile gruplar aras›nda anlaml› bir iliﬂki
belirlenmiﬂtir (p=0,0001).
Sham ve ‹skemi (I) gruplar›nda ödem görülmeme
s›kl›¤› anlaml› düzeyde di¤er gruplardan yüksek bulunurken di¤er gruplar aras›nda anlaml› farka rastlanmam›ﬂt›r. Düﬂük derecede ödem görülme s›kl›¤›
Sham ve I gruplar›nda di¤er gruplardan anlaml› düzeyde düﬂüktür. I/R +C vit +Se grubunda düﬂük
ödem s›kl›¤› ise hem I/R + C vitamini hem I/R ve
hem de I/R + Se gruplar›ndan daha düﬂük bulunmuﬂtur. Orta düzeyde ödem ise I/R + C vit + Se grubunda di¤er gruplardan anlaml› düzeyde yüksek bulunmuﬂtur. Di¤er gruplar aras›nda anlaml› fark yoktur. Bu sonuca göre ödem derecesi I/R + C Vit + Se
grubunda daha yüksek I/R, I/R + C vit ve I/R + Se
gruplar›nda daha düﬂüktür. Sham ve ‹skemi (I) gruplar›nda ise hiç ödem görülmemiﬂtir.
Tablo 1’de kanama derecesinin gruplara da¤›l›m›
yer almaktad›r. Yap›lan inceleme sonucunda kanama

‹STAT‹ST‹KSEL ANAL‹Z
Gruplar aras›ndaki ödem, kanama, konjesyon ve
kohezyon kayb› durumlar› Likelihood ratio ki-kare
analizi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Veriler s›kl›k ve yüzde ﬂeklinde ifade edildi. ‹statistiksel analiz için PASW (18 istatistik paket program› kullan›ld›, p<0.05 anlaml› kabul edildi.

Tablo 1—Gruplar Aras›ndaki Ödem, Kanama, Konjesyon Ve Kohezyon Kayb›n›n ﬁiddetine Göre Histopatolojik Olarak
Derecelendirilmesi
Sham
(n=7)
Patoloji
Ödem

Skor

0
1
2
Kanama
0
1
2
3
Konjesyon
0
1
2
3
Kohezyon kayb› 0
1
2

I
(n=5)

IR
(n=8)

IR+vit
C (n=8)

IR+Se
(n=8)

IR+Vit C+
Se (n=8)

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Say›

%

p

7
0
0
7
0
0
0
1
6
0
0
7
0
0

100
0
0
100
0
0
0
14.3
85.7
0
0
100
0
0

5
0
0
1
4
0
0
1
3
1
0
1
4
0

100
0
0
20
80
0
0
20
60
20
0
20
80
0

2
6
0
2
1
4
1
4
3
1
0
4
3
1

25
75
0
25
12.5
50
12.5
50
37.5
12.5
0
50
37.5
12.5

1
7
0
2
4
1
1
1
4
2
1
2
4
2

12.5
87.5
0
25
50
12.5
12.5
12.5
50
25
12.5
25
50
25

1
6
1
2
4
0
2
0
4
3
1
3
4
1

12.5
75
12.5
25
50
0
25
0
50
37.5
12.5
37.5
50
12.5

1
2
5
0
1
2
5
2
0
3
3
2
0
6

12.5
25
62.5
0
12.5
25
62.5
25
0
37.5
37.5
25
0
75

0.0001

0.0001

0.021

0.0001
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ﬁekil 1–Atravmatik vasküler klemp ile iskemiye u¤rat›lm›ﬂ rat overi.

derecesi ile gruplar aras›nda anlaml› bir iliﬂki belirlenmiﬂtir (p=0,0001). Bu sonuca göre Sham grubunda
kanaman›n hiç olmad›¤›; buna karﬂ›n I grubunda düﬂük derecede, I/R, I/R + C vit ve I/R + Se gruplar›nda orta derecede I/R + C vit + Se grubunda ise yüksek derecede oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Konjesyon derecesi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde konjesyon derecesi ile gruplar aras›nda anlaml› bir
iliﬂki belirlenmiﬂtir (p=0.021). Yap›lan detayl› incelemede özellikle I/R + C vit + Se grubunda konjesyon
derecesindeki yükseklik di¤er gruplardan fazla bulunmuﬂtur. Konjesyon di¤er gruplarda da görülmekle beraber di¤er gruplarda düﬂük ya da orta düzeyde
konjesyon gözlenmiﬂtir. Konjesyon ﬂiddetindeki da¤›l›m kanama ile benzerlik göstermektedir. Tablo
1’deki son paremetre kohezyon kayb› derecesinin
gruplara göre da¤›l›m›d›r. Yap›lan inceleme sonucunda kohezyon kayb› derecesi ile gruplar aras›nda
anlaml› bir iliﬂki belirlenmiﬂtir (p=0,0001). Yap›lan
detayl› incelemede özellikle I/R + C vit + Se grubunda kohezyon kayb› ﬂiddetindeki yükseklik di¤er
gruplara göre fazla bulunmuﬂtur. Di¤er gruplarda
düﬂük ya da orta düzeyde kohezyon kayb› gözlenmiﬂ
ve sham grubunda ise hiç kohezyon kayb›na rastlanmam›ﬂt›r.

TARTIﬁMA
Konuyla ilgili yap›lan önceki çal›ﬂmalarda histopatolojik bulgular ödem, nekroz, konjesyon ve kohezyon kayb› ﬂeklinde de¤erlendirilmekle beraber,
baz› çal›ﬂmalarda bu parametrelerin ﬂiddet derecesi-
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ne göre bulgu olmamas›, hafif olmas›, orta düzeyde
olmas› ve a¤›r olmas› ﬂeklinde puanlama verilerek,
total doku hasar› skoru ﬂeklinde düzenlendi¤i de görülmüﬂtür. Biz çal›ﬂmam›zda doku hasar› aç›s›ndan,
söz konusu nekroz parametrelerini de kendi aras›nda
gruplara göre k›yaslayarak, total nekroz seviyesinin
yan›nda; histopatolojik bulgular› da kendi içinde ba¤›ms›z olarak s›n›fland›r›p, derecelendirdik ve bunlar›n aras›nda da istatistikî fark saptad›k. Sagsöz ve
ark. yapt›¤› bir çal›ﬂmada iskemi/reperfüzyon modelinde mannitol, verapamil ve C vit uygulanm›ﬂ, total
doku hasar skoru en yüksek iskemi/reperfüzyon
grubunda saptanmuﬂt›r (19). C vitamini mannitole
göre dokuyu daha etkin korumakla beraber, sadece
iskemi uygulanan grupla k›yasland›¤›nda I/R + C
vit. Grubu total doku hasar› parametrelerini daha çok
göstermektedir. Bu durum çal›ﬂmam›zdaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Sa¤söz ve ark. çal›ﬂmas›nda uygulanan mannitolün de total doku hasar› aç›s›ndan çal›ﬂmam›zdaki selenyum ile benzerlik gösterdi¤i söylenebilir. Çal›ﬂmam›zda en an fazla hasar I/R
grubunda görülmekle beraber; I/R + C vit. grubundaki hasar I/R grubundaki hasardan daha az olmakla beraber; iskemi grubu tedavi gruplar›ndan daha iyi
gözükmektedir. C vitamini buna benzer pek çok çal›ﬂmada hücre nekrozuna karﬂ› koruyuculu¤u ile gerek profilaktik; gerekse tedavi olarak olumlu sonuçlar vermiﬂtir. Rodrigo ve ark. atrial fibrilasyonun ard›ndan myokardial iskemik alan›n küçültülmesine
yönelik yapt›klar› çal›ﬂmada, hastalara profilaktik C
vit ve E vit vermiﬂler; C vitamini verilen gruptaki
hastalar›n myokardial iskemi alanlar›nda di¤er gruplara göre belirgin miktarda küçülme saptam›ﬂlard›r
(20).
Ödem, kanama, konjesyon ve kohezyon kayb›n›n
Sham grubunda di¤er gruplara göre az görülmesi total doku hasar› aç›s›ndan anlaml› olmakla beraber;
ödem, kanama ve kohezyon kayb›n›n hiç görülmeyerek, konjesyonun az miktarda da olsa görülmesi ve
di¤er gruplarla daha az farkl› olarak görülmesi 4 saatlik iskemi periyodunun konjesyon aç›s›ndan yeterli
olmad›¤›n› gösterebilir veya di¤er parametreler kadar güven verici olmad›¤› anlam›na gelebilir. Zaten p
de¤eri de 0.021 olarak di¤erlerinden farkl›l›k göstermiﬂti.
‹skemi grubunda bekledi¤imiz durum; iskemi reperfüzyon hasar›ndan daha az doku nekrozu görülmesi, serbest radikallerden kurtulan over dokusunun
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her hangi bir ilaç uygulanmadan da sa¤lam doku bulgular› gösterebilmesiydi. ‹skemi grubunda, 4 saatlik
klemp uygulamas›na ra¤men, ödem haricinde di¤er
bulgulardan kanama ve kohezyon kayb› hafif ﬂiddette görüldü, ancak konjesyon kayb› hafif ve orta derecelerde görülerek farkl› bir da¤›l›m gösterdi. Ödem
ise hiç görülmedi. ‹skemi grubunda yetersiz doku nedeniyle di¤er gruplardan az rat olmas› (n=5), bu farkl› da¤›l›m için düﬂündürücü olmakla beraber, ödemin
hiç olmamas› ‹skemi reperfüzyon grubundan büyük
farkl›l›k göstererek 4 saatlik iskeminin doku canl›l›¤›n› korunmas› için iyi bir zaman oldu¤u söylenebilir.
‹skemi reperfüzyon grubunda daha önce yap›lm›ﬂ
pek çok çal›ﬂmaya atfen serbest radikal hasar›yla iskeminin kendi hasar›ndan daha çok hücreye zarar
vermesini bekliyorduk. Ödem iskemi grubunda hiç
görülmemiﬂti iskemi reperfüzyon grubunda hafif düzeyde görüldü. Kanama iskemi grubunda hafif düzeydeyken, bu grupta orta düzeydeydi. Konjesyon ve
kohezyon kayb› ise toplam hasar olarak daha fazla
görülmekle beraber, da¤›l›m aç›s›ndan iskemi grubuna göre daha az ﬂiddette ama yayg›n da¤›l›m gösterdi¤i için kimi ratlarda daha düﬂük ﬂiddette görüldü.
Bu durum iskemi reperfüzyon hasar›nda iskemiye
göre daha fazla nekroz bulgusu olmakla beraber konjesyon ve kanaman›n daha az güvenilir oldu¤u, 4 saatlik periyodaki bu bulgular›n baﬂka bir deneyle daha uzun ve daha farkl› iskemi süreleriyle k›yaslanarak daha objektif kriterler olaca¤› ve hayvan çal›ﬂmalar›n›n genel yap›s› olan denek say› k›s›tl›l›¤›ndan dolay›, mevcut da¤›l›m›n istatistikî olarak güçsüz olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Ama genel olarak ödem
ve kanaman›n daha ön planda oldu¤u söylenebilir.
Tedavi gruplar›nda bekledi¤imiz antioksidan uygulamas›n› takiben mevcut nekroz bulgular›n›n azalmas› veya kaybolmas›yd›. Zaten benzer çal›ﬂmalarda C
vitamini de dahil olmak üzere overde iskemi/reperfüzyon hasar›nda antioksidan uygulamas›n›n nekroz
bulgular›n› azaltt›¤› gösterilmiﬂti, ancak selenyum ile
over iskemi/reperfüzyon hasar› ile ilgili böyle bir çal›ﬂma yap›lmam›ﬂt›. Literatüre bakt›¤›m›zda selenyumun hücre nekrozu üzerine antioksidan etkinli¤i de¤erlendirmelerinin myokard ve beyin dokusu üzerine yap›ld›¤›n›, hücre nekrozu ve inflamatuar yan›t
aç›s›ndan gastrointestinal sistem üzerine yo¤unlaﬂ›ld›¤›n› görüyoruz. Biz çal›ﬂmam›zda hem selenyumu
ilk kez iskemi reperfüzyon hasar›nda uygulad›k, hem
de selenyum ve daha önce olumlu etkisi ispatlanan c

vitaminini ayn› zamanda beraber uygulad›k. Tedavi
gruplar›nda göze çarpan en önemli bulgu C vitamini
ve selenyumun birlikte verilmesinin hücreye en büyük zarar› verdi¤i, ödem, kanama, konjesyon ve kohezyon kayb›n›n di¤er gruplar›n hiçbirinde görülmedi¤i bir biçimde çok ﬂiddetli olmas›d›r. C vitamini ve
selenyum uygulanan gruplarda bulgular hafif ve orta
ﬂiddetli olarak izlenmiﬂ, selenyum grubunda kanama, C vitamini grubundan daha yüksek olmakla beraber, gruplar benzerlik göstermiﬂtir. C vitamini ve
selenyum grubu ayn› zamanda total hasar olarak iskemi grubuna benzemektedir. Bu durum C vitaminiyle yap›lan önceki çal›ﬂmalara benzerlik göstermekle beraber, bu çal›ﬂmada temel hedefimiz iskemi
ve iskemi reperfüzyon hasar›nda antioksidanlar›n tedavi edici rolünü ortaya koymak oldu¤undan, çal›ﬂmam›zda kulland›¤›m›z iki antioksidan- c vitamini
ve selenyumun- total nekroz de¤erlendirilmesi yap›ld›¤›nda iskemi reperfüzyon grubundan biraz iyi, iskemi grubunda da neredeyse benzer özellikler göstermesi istedi¤imiz bir bulgu de¤ildir. Denek say›s›n›n k›s›tl› olmas›, iskeminin 4 saat uygulanmas› ve reperfüzyonun 1 saat uygulan›p örneklendirilmesi, iskemi ve iskemi-reperfüzyon süreleri hakk›nda düﬂündürücüdür. Çal›ﬂman›n gücünü artt›rmak için iskemi süreleri açs›s›ndan da ratlar grupland›r›labilir;
ayn› tedavi gruplar› farkl› iskemi ve reperfüzyon
gruplar›yla karﬂ›laﬂt›r›labilirdi. Ancak çal›ﬂmam›z belirli sürede belirli tedavi gruplar›yla antioksidan etkinli¤i de¤erlendirmek oldu¤undan çal›ﬂmam›zdaki
iskemi süresini 4 saat, reperfüzyon süresini ise 1 saatle s›n›rl› tuttuk.
Çal›ﬂmam›zda, iskemi-reperfüzyon grubunda, iskemi grubunda daha fazla hasar tesbit ettik. Bu durum günümüzde over torsiyonun konservatif yöntemi olarak kabul edilen detorsiyone edip, overi yerinde b›rakma fikrini tart›ﬂmaya açabilir. Minimal invaziv giriﬂim ile overlerin de¤erlendirilip, torsiyon derecesine göre, overin görünümüne göre belki de aﬂamal› olarak detorsiyon veya k›sm› detorsiyon gündeme gelebilir. Veya detorsiyondan önce baﬂka cerrahi
teknik veya ilaçlar denenebilir.
Antioksidan ilaçlar›n detorsiyon öncesi etkinli¤ini
de¤erlendiren çal›ﬂmam›zda, C vitamini ve selenyum
gruplar›n›n iskemi-reperfüzyon grubuna göre daha
iyi durumda oldu¤unu, ama iskemi grubuyla benzer
bulgular gösterdi¤ini tesbit ettik. Bu durum C vitamini ve selenyumla ilgili önceki çal›ﬂmalarla uyum gös-
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termemektedir. Bekledi¤imiz; bu gruplarda nekrozun iskemi-reperfüzyona ilaveten, iskemi gruplar›ndan da az görülmesiydi. Bu durum denek say›s›n›n
az olmas›yla da iliﬂkili olabilir. Ancak yine de selenyum ve C vitaminin iskemi reperfüzyon hasar›nda
nekrozu azaltt›¤› görülmüﬂtür. ‹lginç olan bu iki güçlü antioksidan›n beraber verildi¤inde hücreye çok zarar verdi¤idir. Antioksidanlar›n beraber verilmesi,
tek tek verilmelerinin tam tersine hücreye yarardan
çok zarar getirmiﬂtir. Antioksidanlar bu ﬂekilde beraber kullan›lmamal›d›r. En s›k fertilitesini henüz tamamlamam›ﬂ reproduktif dönemdeki bayanlarda görülen over torsiyonu, günümüzde halen büyük bir
sorun teﬂkil etmeye devam etmektedir. Günümüzün
konservatif yaklaﬂ›m› olan detorsiyon öncesi, bu çal›ﬂmalarda kulland›¤›m›z antioksidanlar›n hayvan
modellerinden ç›k›p, insanlarda da yap›lacak geniﬂ
kontrollü çal›ﬂmalarla antioksidanlar›n hücre nekrozunda etkinli¤inin de¤erlendirilmesiyle, over torsiyonuna yaklaﬂ›ma yeni ufuklar aç›laca¤› düﬂünülmektedir.
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