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ÖZET
Amaç: T›kanma sar›l›¤ ›, karaci¤e rde hasara ve fibrozise yol açan klinik bir patolojidir. ‹kter, hücresel
ba¤›fl›kl›¤› bask›lay›p, bakteriyel translokasyona neden olabilir. Bu çal›flmada, ana safra kanal› ligasyonu
uygulanarak deneysel olarak t›kanma sar›l›¤› oluflturulan s›çan modelinde, E vitamini ve L-arginin
uygulamas›n›n bakteriyel translokasyon ve antioksidan sistemler üzerine etikilerinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntemler: Her biri 10 s›çandan oluflan 5 grup oluflturulmufltur. Birinci gruba sadece laporotomi, di¤er
gruplara ana safra kanal› ligasyonu uygulanm›flt›r. Tüm gruplara cerrahi giriflimi takip eden 20 gün
boyunca özel beslenme program› uygulanm›flt›r. Grup I ve II’e standard laboratuvar yemi verilmifltir.
Grup III’e gün afl›r› IM, 50 mg/kg olacak flekilde α-tokoferol ve standard laboratuvar yemi, Grup IV’e
%2 oran›nda arginin kar›flt›r›lm›fl standard laboratuvar yemi, Grup V’e hem gün afl›r› IM, 50mg/kg olacak
flekilde α-tokoferol uygulanm›fl, hem de %2 oran›nda arginin kar›flt›r›lm›fl standard laboratuvar yemi
verilmifltir. Kan örneklerinde E vitamini, nitrat (NO), malondialdehid (MDA) düzeyleri ve glutatyon ile
iliflkili enzim aktiviteleri, doku homojenatlar›nda ise nitrat (NO), malondialdehid ve glutatyon ile iliflkili
enzim düzeyleri çal›fl›lm›flt›r.
Bulgular: Ana safra kanal› ligasyonunun kan ve dokuda lipid peroksid ürünlerini artt›rd›¤›, kan glutatyon
enzim aktivitelerini de¤ifltirmezken, doku glutatyon peroksidaz aktivitesini düflürdü¤ü gösterilmifltir. E
vitamini uygulamas›n›n kan glutatyon enzim düzeylerine etkisiz, doku glutatyon peroksidaz aktivitesine
olumlu etkisi oldu¤u gözlenmifltir. E vitamini uygulamas› ayr›ca, kan ve doku malondialdehid düzeylerini
anlaml› olarak düflürmüfltür.
Sonuç: T›kanma sar›l›¤›n›n neden oldu¤u bozulmufl oksidan-antioksidan denge, E vitamini suplementasyonu
ile düzeltilebilir. Ancak, uygulama dozu, süresi ve zaman› için ileriye dönük çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
Anahtar Sözcükler:

L-arginin, oksidan stres, glutatyon enzimleri
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ABSTRACT
Purpose: Obstructive jaundice leads to hepatic injury and fibrosis. Icterus causes immunologic depression
resulting in bacterial translocation. In this study, we aimed to investigate the effects of vitamin E and
L-arginine supplementation on glutathione systems and bacterial translocation in an experimental model
of obstructive jaundice, bile duct ligation.
Methods: Along the 5 experimental groups, each containing ten male rats, we performed laparotomy
in group I and bile duct ligation in other 4 groups. The groups received the following diet regimens for the
following 20 days after surgery. Group I and II received regular laboratory chow, while Group III received
-tocopherol 50 mg/kg, IM, every other day and standard laboratory chow. Group IV received standard
laboratory chow containing 2% arginine. Group V received standard laboratory chow containing 2%
arginine and -tocopherol 50 mg/kg, IM, every other day. At the end of the experiment, we assessed
the levels of vitamin E, nitrate, malondialdehyde, glutathione enzyme activities in blood samples; the
levels of nitrate, malondialdehyde, glutathione enzyme activities in liver tissue homogenates.
Results: Bile duct ligation increases lipid peroxidation both in the blood and in the liver tissue
homogenates. It does not have any effect on erythrocyte glutathione enzyme levels, however it decreases
the tissue glutathione peroxidase activity. Vitamin E supplementation increases this enzyme’s activity
in the liver tissue, but does not have any influence on erythrocytes. Vitamin E supplementation, also,
decreases the levels of MDA both in the blood and in the liver tissue.
Conclusion: Vitamin E supplementation may be beneficial in improving antioxidant- oxidant system
imbalance observed in cholestatic liver diseases.However, the dosage and the interval for treatment
period should be specified in more detailed studies.
Key Words: Arginine, oxidant stress, glutathione enzymes

G‹R‹fi
T›kanma sar›l›¤›, karaci¤er hasar› ve ilerleyici fibrozise yol açan, genel cerrahi yo¤un
bak›mlar›nda önem kazanan bir patolojidir.
Hasar mekanizmalar› ile ilgili hipotezler oksidatif stres üzerinde yo¤unlaflmaktad›r (1).
Glutatyon sistemi hücre içi oksidan savunman›n temel tafllar›ndand›r. Bu sistem içinde
glutatyon redüktaz, peroksidaz ve transferaz
yer al›r (2). Kolestatik karaci¤er hastal›klar›nda gözlenen artm›fl lipid peroksidasyonunun
ve dolay›s›yla oksidatif hasar›n önlenmesi
do¤rultusunda vitamin E gibi endojen antioksidanlar›n kullan›m› umut verici sonuçlar
vermektedir. T›kanma sar›l›¤› geliflen hastalarda uygulanan cerrahi giriflimler, hastalarda nedeni tam olarak aç›klanmayan hücresel immunite bask›lanmas›na ba¤l› olarak
tetiklenen yüksek oranda infeksiyon riski
yaratmaktadr. Özellikle bakteriyel translokasyona karfl› geliflen yatk›nl›k, post-operatif
dönemde ciddi komplikasyonlara yol açmaktad›r. Bu konu üzerinde yap›lan çal›flmalar
argininin, lenfosit fonksiyonlar›n›n sürdürülmesinde önemli rolü oldu¤unu göstermifl,
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argininden zengin diyetin insan ve hayvan
çal›flmalar›nda hücresel ba¤›fl›kl›k cevab›n›
iyilefltirdi¤i gözlemlenmifltir (3).
Bu çal›flman›n amac›, safra kanal› ligasyonu
ile oluflturulan t›kanma sar›l›¤›n›n yol açt›¤›
sekonder biliyer siroz modelinde, kan ve
karaci¤er dokusunda yer alan glutatyon sisteminde meydana gelen de¤iflikliklere E vitamininin etkisini ve L-argininin immunmodülator rolünü araflt›rmakt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM
220-250 gr a¤›rl›¤›nda erkek Wistar s›çanlar,
rastgele seçilerek, her grupta 10 s›çan olacak
flekilde 5 ayr› grup oluflturulmufltur. Steril
ve cerrahi koflullar alt›nda anestezi verildikten sonra kontrol grubuna (Grup I) sadece
laparotomi (sham-opere), di¤er gruplara ise
ana safra kanal› ligasyonu (ASKL) uygulanm›flt›r. Operasyonu takiben 20 gün boyunca her
grup özel beslenme program› ile beslenmifltir.
Deney protokolu
Grup I: Sadece laparotomi uygulanm›fl, standard laboratuvar yemi ile beslenmifltir.
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Grup II: Ana Safra Kanal› Ligasyonu (ASKL)
sonras› standard laboratuvar yemi ile beslenmifltir.
Grup III: ASKL sonras› gün afl›r› IM, 50 mg/
kg olacak flekilde α-tokoferol uygulanm›fl,
standard laboratuvar yemi ile beslenmifltir.
Grup IV: ASKL sonras› %2 oran›nda arginin
kar›flt›r›lm›fl standard laboratuvar yemi ile
beslenmifltir.
Grup V: ASKL sonras› hem gün afl›r› IM, 50
mg/kg olacak flekilde α-tokoferol uygulanm›fl,
hem de %2 oran›nda arginin kar›flt›r›lm›fl
standard laboratuvar yemi ile beslenmifltir.
20 gün sonunda, bir gece açl›k sonras› s›çanlara 100mg/kg olacak flekilde pentobarbital
uygulanm›fl ve kardiyak kan ve karaci¤er
dokusu örnekleri al›nm›flt›r. Kan örneklerinde E vitamini, nitrit + nitrat (NO), malondialdehid (MDA) ve glutatyon enzimleri, doku
homojenatlar›nda ise nitrit + nitrat (NO), malondialdehid ve glutatyon enzim düzeyleri çal›fl›lm›flt›r. Translokasyonu belirlemek amac›yla
bakteriyolojik kültür çal›flmas› için mezenterik lenf nodu ve karaci¤er kaudat lob örnekleri steril kültür tüplere al›nm›flt›r.
Doku homojenat eldesi
Karaci¤er dokusu so¤uk Tris tampon ile (50
mM Tris, 0.1 mM EDTA, 0.25 M sukroz, pH 7.6)
10 hacim olacak flekilde (w/v) buz üzerinde
1500 rpm h›zda 2 dakika homojenize edilmifltir. Homojenatlar 4°C’de 30.000g h›zda
60 dakika santrifüj edildikten sonra elde edilen supernatant analizler için kullan›lm›flt›r.
Hemolizat eldesi
K3 EDTA içeren vakumlu tüplere al›nan kan
örnekleri 2 saat içerisinde 1000 g’de 10 dakika santrifüj edilmifltir. Elde edilen eritrosit
paketi serum fizyolojik ile 3 kez y›kama sonras›nda 1/2 dilue edilerek hemoglobin ölçümü
(STKS, Beckman Coulter Inc., Miami, Florida,
USA) yap›lm›flt›r. Paketler analize kadar -80
°C’de bekletilmifltir. Analitik varyasyonun
etkisini en aza indirmek için tüm örnekler
ayn› gün çal›fl›lm›flt›r. Elde edilen hemolizat
ile glu tatyon enzim analizleri (Hitachi 704
Cilt 1, Say› 2, A¤ustos 2003

otomatik analizörde Boehringer Manheim
GmbH, Manheim, Germany) gerçeklefltirilmifltir. Tüm ölçümler iki kez tekrarlanm›fl ve ortalamalar al›nm›flt›r.
E vitamini
Serum E vitamini düzeyleri Shimadzu LC 10A
HPLC (Shimadzu Corp., Kyoto, Japonya) sisteminde UV deteksiyon ile gerçeklefltirilmifltir (4).
MDA
Plazma ve karaci¤er dokusu MDA düzeyleri,
Nielsen ve ark. (5)'n›n yöntemine göre Shimadzu
LC 10A HPLC (Shimadzu Corp., Kyoto, Japonya)
sistemi ile ölçülmüfltür.
Glutatyon peroksidaz (GSH-Px)
GSH-Px aktivitesi Paglia ve Valentine (6)’›n
metoduna göre belirlenmifltir. Reaksiyon kar›fl›m›ndaki GSH, örnekte bulunan GSH-Px’›n
ve substrat olarak eklenen kümen-hidroperoksid’in etkisi ile okside olur. Okside olan GSH,
NADPH varl›¤›nda GSH-Rd taraf›ndan indirgenir. NADPH absorbans›nda izlenen azalma
340 nm’de ölçülmüfltür.
Glutatyon redüktaz (GSH-Rd)
GSH-Rd aktivitesi Beutler taraf›ndan tan›mlanan metodla saptanm›flt›r (7). Reaksiyon
kar›fl›m›nda var olan okside GSSG, NADPH ve
örnekte bulunan GSH-Rd’›n etkisiyle indirgenir.
Glutatyon-S-transferaz (GST)
GST enzim aktivitesi Habig ve ark. (8)'n›n
metoduna göre belirlenmifltir. Örnekte bulunan GST, 1-kloro 2,4-dinitrobenzene (CDNB) ve
GSH aras›ndaki reaksiyonu katalizler. CDNBglutatyon konjugat› 340 nm’de ölçülmüfltür.
Nitrat (NO)
Örneklerdeki nitrat düzeyleri Bories ve Bories
(9)’e ait enzimatik yöntemin Hitachi 902 otoanalizöre (Boehringer Manheim GmbH, Manheim, Germany), adaptasyonu ile gerçekleflmifltir. Yöntem, Aspergillus kökenli nitrat redüktaz›n, β-NADPH varl›¤›nda örnekte bulunan
nitrat› nitrite çevirme esas›na dayan›r. Okside
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olan β-NADPH düzeyindeki azalma 340 nm’de
ölçülmüfltür.
Doku proteini
Homojenatlardaki protein miktar› Lowry ve
ark. (10)'n›n yöntemi ile ölçülmüfltür.
Bakteriyolojik çal›flma
Kültür için al›nan mezenterik lenf nodu ve
karaci¤er doku örnekleri steril koflullarda
tart›ld›ktan sonra, %0.9 NaCl çözeltisi içinde
homojenize edilmifltir.Bu süspansiyondan 2
adet %5 koyun kanl› agara, birer adet EMB
ve çukulata agara ekimler yap›lm›flt›r. Her gün
üreme kontrolü yap›larak plaklar 72 saat
bekletilip, üreme gözlendi¤inde koloni say›s›
ve gram dokuda bulunan bakteri say›s› hesaplanm›flt›r.

BULGULAR
T›kanma sar›l›¤› modeli oluflturmak üzere
ana safra kanal› ligasyonu uygulanan Grup
II ve kontrol grubu olarak sadece laparotomi uygulanan Grup I’e dahil s›çanlardan,
standard laboratuvar yemi ile yap›lan 20
günlük beslenme sonunda, elde edilen kan
ve doku örneklerine ait ölçüm sonuçlar›
Tablo I ve Tablo II’de özetlenmifltir.
Buna göre, Grup I ve II aras›nda kan E vitamini düzeylerinde anlaml› bir fark saptanmam›flt›r.

‹statistiksel analiz

Lipid peroksidasyon göstergesi olan MDA
düzeyleri, ASKL sonras› Grup II’de hem plazma hem de dokuda anlaml› olarak Grup I’e
göre art›fl göstermifltir (p<0,05). Serum ve doku
NO düzeyleri Grup I ve II aras›nda anlaml›
bir fark göstermemifltir.

Tüm nominal de¤erler için karfl›laflt›rmalarda non-parametrik testler (Mann Whitney U,
Kruskal-Wallis H testleri) kullan›lm›flt›r. Ordinal de¤erler için Ki-kare testi uygulanm›flt›r.
De¤erler ortalama ± standart sapma olarak
verilmifltir. Tüm de¤erlendirme SPSS 10.0
(Statistical Packages for Sdocial Sciences)
kullan›larak gerçeklefltirilmifltir.

ASKL uygulamas›ndan 20 gün sonra al›nan
kan örneklerinde, eritrosit glutatyon sistemi
içinde yer alan GSH-Px, GST ve GSH-Rd enzim
aktivitelerinde Grup I ve II aras›nda anlaml›
bir fark saptanmam›flt›r. Doku glutatyon enzim
düzeyleri incelendi¤inde, ASKL sonras› Grup
II’de GSH-Px aktivitesinde anlaml› düflme
saptanm›flt›r (p<0.05).

Tablo I. Deney sonras› sham-opere (Grup I) ve ASKL uygulanm›fl (Grup II) gruba ait kan de¤erleri.

Serum Vitamin E mg/ dl
Plazma MDA µmol/L
Serum NO µmol/L
Eritrosit GSH-Px U / g Hb
Eritrosit GST

Grup I
(sham opere) + standard diet

Grup II
(ASKL) + st andard diet

12.32 ± 1.20

15.34 ± 2.28

1.69 ± 0.23

2.45 ± 0.78

II > I

1193 ± 51.29

ns

1159 ± 68.76
39 ± 1.96

P < 0.05

ns

35.70 ± 5.47

ns

U / g Hb

50.20 ± 3.11

53.90 ± 6.44

ns

Eritrosit GSH-Rd U / g Hb

91.90 ± 3.01

101.60 ± 12.09

ns

Tablo II. Deney sonras› sham-opere (Grup I) ve ASKL uygulanm›fl (Grup II) gruba ait karaci¤er doku de¤erleri.

MDA pmol/mg protein
NO pmol/mg protein
GSH-Px mU/mg protein
GST mU/mg protein
GSH-Rd mU/mg protein
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Grup I
(sham opere) + standard diet

Grup II
(ASKL) + standard diet

P < 0.05

0.49 ± 0.06

0.82 ± 0.08

II > I

0.047 ± 0.002

0.057 ± 0.004

897 ± 80.36

693.90 ± 73.62

II <1

1803.30 ± 142.30

ns

2248.70 ± 137.58
172.10 ± 7.54

182.30 ± 8.64

ns

ns
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Tablo III. Ana safra kanal› ligasyonu sonras› sonras› 4 gruba ait kan düzeyleri.

Vitamin E mg/dl
MDA

µmol/L

NO

µmol/L

Grup II
(ASKL)
standard diet

Grup III
(ASKL)
std. diet + vit.E

Grup IV
(ASKL)
std diet + arginin

Grup V
(ASKL)
std. diet + arginin + vit.E

P
p < 0.05

15.34 ± 2.28

34.65 ± 3.85

10.17 ± 1.40

32.51 ± 3.88

III, V > II,IV

2.45 ± 0.78

1.89 ± 0.39

1.93 ± 0.25

2.11 ± 0.53

III < II

1193 ± 51.29 999.50 ± 118.14 1167.40 ± 78.76

Eritrosit GSH-Px U/g Hb

39.70 ± 5.47

Eritrosit GST

53.90 ± 6.44

U/g Hb

Eritrosit GSH-Rd U/g Hb 101.60 ± 12.09

44.70 ± 7.68

39.40 ± 3.15

1012.50 ± 48.64
43.00 ± 3.61

ns
ns

47.20 ± 6.22

45.50 ± 5.47

52.89 ± 4.75

ns

100.40 ± 7.58

98.40 ± 6.75

99.56 ± 10.81

ns

Tablo IV. Ana safra kanal› ligasyonu sonras› 4 gruba ait karaci¤er doku düzeyleri.
Grup II
(ASKL)
standard diet
MDA pm ol/mg protein

Grup III
(ASKL)
std. diet + vit.E

Grup IV
(ASKL)
std diet + arginin

Grup V
(ASKL)
std. diet + arginin + vit.E

P
p < 0.05

0.82 ± 0.08

0.53 ± 0.04

0.75 ± 0.05

0.54 ± 0.06

III, V < II

0.057 ± 0.004

0.050 ± 0.002

0.062 ± 0.001

0.061 ± 0.008

IV > II, III, V

Doku GSH-Px
mU/ mg protein

693.90 ± 73.62

742.20 ± 34.34

620.90 ± 65.82

711.20 ± 23.34

III, V > II, IV

Doku GST
mU/ mg protein

1803.30 ± 142.30

1644.30 ± 120.82

1943.90 ± 133.56

1235.80 ± 95.24

ns

Doku GSH-Rd
mU/ mg protein

182.30 ± 8.64

181.80 ± 10.25

201.40 ± 3.77

208.60 ± 6.34

ns

NO pmol/mg protein

Çal›flmam›z›n amac› do¤rultusunda, E vitamini ve L-arginin etkilerini ortaya koymak için
oluflturulan Grup III, IV ve V, ASKL sonras›
özel beslenme programlar›na 20 gün boyunca
devam etmifltir. Bu gruplar aras›nda 20 gün
sonunda al›nan kan ve doku öneklerine ait
elde edilen ölçümler karfl›laflt›rmal› olarak
Tablo III ve IV’de özetlenmifltir. E vitamini
uygulanan Grup III ve V’de di¤er gruplara
göre plazma vitamin E düzeylerinde anlaml›
art›fl saptanm›flt›r (p<0.05). Plazma MDA düzeyleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda sadece E vitamini alan
Grup III’de anlaml› düflme saptanm›flt›r (p<0.05).
Doku MDA düzeyleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda vitamin suplementasyonu yap›lan Grup III ve V’de
Grup II’e göre anlaml› düflük de¤erler elde
edilmifltir (p<0.05). Gruplar aras›nda kan NO
düzeyleri aç›s›ndan L-arginin ya da E vitamini
takviyesine ba¤l› belirgin bir fark görülmemifltir. Doku NO düzeyleri ise arginin verilen
gruplarda, Grup IV ve Grup V, artm›flt›r (p<0.05).
Eritrosit glutatyon enzim düzeylerinde grupCilt 1, Say› 2, A¤ustos 2003

lar aras›nda anlaml› fark saptanmam›flt›r.
Doku glutatyon enzim düzeyleri de¤erlendirildi¤inde, E vitamini alan Grup III ve Grup
V’de Grup II ve Grup IV’e göre anlaml› GSHPx aktivite art›fl› saptanm›flt›r (p<0.05).
Bakteriyolojik inceleme sonucunda, karaci¤er
dokusu kültürlerinde hiçbir grupta üreme
olmam›flt›r. Mezenter kültür sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde Grup I, Grup IV ve Grup V’de
ikifler olguda üreme olmas›na karfl›n, gruplar aras›nda anlaml› fark saptanmam›flt›r.
TARTIfiMA
T›kanma sar›l›¤›na ba¤l› karaci¤er hasar› ve
bakteriyel translokasyon önemli bir morbidite
ve mortalite nedeni olmaya devam etmekte dir. Safra kanal› ligasyonu modelinde antioksidan defans›n azald›¤›, buna karfl›n serbes t
radikal oluflumunun artarak karaci¤erde önc e
hasarlanma daha sonra fibrozise giden patolojilere neden oldu¤u farkl› çal›flmalarda göste91
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rilmifltir (1,11,12). Bu süreçde yüksek düzeyde oluflan lipid peroksidleri karaci¤er fibrozisinin patogenezinde önemli bir mediyatör
olarak görev al›r (13). Bu çal›flmada, tek bafl›na
ASKL uygulamas›n›n, lipid peroksidasyon göstergesi olan MDA düzeylerini hem kan hem
de doku örneklerinde artt›rd›¤› görülmüfltür.
Bu ba¤lamda, çal›flmam›z karaci¤er fibrozisi
patogenezinde savunulan lipid peroksidasyonu sav›n› desteklemektedir.
E vitamini, ya¤da eriyen, serbest radikal arac›l›
karaci¤er hasar›nda koruyucu rol oynayan,
zincir k›r›c› do¤al bir antioksidand›r. Bu vitaminin antioksidan özellikleri, biyolojik membranlar›n bütünlü¤ünün ve dayan›kl›l›¤›n›n
sa¤lanmas›nda, membran fosfolipidlerinde
bulunan doymam›fl ya¤ asidlerini peroksidasyondan korumas›ndan kaynaklan›r (14) .
20 gün sonunda laporotomi ve ASKL sonras›
standard diyet alan gruplar aras›nda E vitamini düzeyi aç›s›ndan fark saptanmam›flt›r. B u
sonuç, ASKL sonras› oluflan kolestaza ba¤l›
olarak azalan safra asid sekresyonunun E
vitamini kan düzeylerini etkilemedi¤ini düflündürtmektedir. Bu sonucumuz, ligasyon son ras› beflinci günden itibaren vitamin düzeylerinde eksiklik saptayan çal›flmayla çeliflmektedir (11,12). Farkl› cerrahi model uygulayan
gruplar aras›nda ortaya ç›kan farkl› sonuçlar,
deneysel modelde bir standardizasyon ihtiya c›na iflaret etmektedir.
Glutatyon sistemi endojen olarak sentezlenen, özellikle karaci¤er dokusunda yüksek
düzeylerde bulunan, dokuyu serbest radika l
hasar›na karfl› koruyan önemli bir anti oksidan savunma zinciridir (15,16,17). Bu çal›fl mada, laparotomi ve ASKL sonras› standar d
diyet uygulanan gruplar aras›nda eritrosit glu tatyon enzimleri düzeylerinde anlaml› de¤ifliklik görülmemesi, eritrositlerdeki antioksidan
enzim aktivitelerinin kolestaz taraf›ndan module edilmedi¤ini düflündürtmektedir. Sonuç lar›m›z, Alptekin ve ark. (18)'n›n sonuçlar› ile
uyumludur. Ancak, doku glutatyon enzim
düzeyleri incelendi¤inde, ASKL sonras› Grup
II’de GSH-Px aktivite azal›fl› saptanm›flt›r. B u
azalma, yine ayn› grupta izlenen t›kanma sar›92

l›¤›na ba¤l› artm›fl doku MDA düzeyleri ile
desteklenmektedir.
ASKL sonras› özel diyet uygulanan gruplar
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, E vitamini uygulanan iki
grupta saptanan yüksek vitamin düzeyleri
suplemantasyonun baflar›l› oldu¤unu iflaret
etmektedir.
Plazma MDA düzeylerinin sadece vitamin E
uygulanan grupta, doku MDA düzeylerinin is e
vitamin uygulanan her iki grupta da anlaml›
olarak azalm›fl saptanmas› literatürlerle uyu m
göstermektedir (15,16). ASKL sonras› sadec e
arginin alan grupta doku NO düzeylerinin yüksek bulunmas›, argininin nitrik oksid için pre kürsör olmas› nedeniyle beklenen bir sonuçtur.
Yap›lan baz› çal›flmalarda E vitamini kullan› m›n›n hücre antioksidan sistemlerini destekledi¤i bildirilmifltir (12). Çal›flmam›zda, antioksidan enzimlerin eritrosit de¤erleri üzerine
E vitamini uygulamas›n›n yararl› bir etkisi
görülmemifltir. Ancak, doku GSH-Px aktivite sinde grup III ve V’de E vitamini suplemantasyonu sonras› anlaml› fakat yetersiz art›fl
saptanmas›, E vitamini glutatyon sistemi ilifl kisini vurgulamaktad›r (21).
‹kterin, retiküloendotelial sistem fonksiyonlar›n› ve T-hücre cevab›n› azaltarak, non-spesifik immuniteyi azaltt›¤› bilinmektedir (19). T›kanma ikterli s›çanlarda düflük arginin düzeyler i
saptanmas› ve argininin immun sistem üzerindeki olumlu etkileri farkedilmesi, bu klinik
antitede arginin kullan›lmas›n› akla getirmifltir (3,20). Çal›flmada uygulanan argininin v e
E vitaminin, bakteriyel translokasyona etkisini de¤erlendirmek, üreme say›s›n›n az olmas ›
nedeniyle mümkün olmam›flt›r. Sonuç olarak
t›kanma sar›l›¤›nda gözlenen karaci¤er hasar›nda rol oynayan oksidan stresin önlenmesinde, E vitamini gibi do¤al antioksidanlar› n
cerrahi giriflim sonras› kullan›m› yararl› etki lere sahip olabilir. Bu konuyla ilgili olarak E
vitaminin kullan›m dozu ve süresi ile bilgilerin artt›r›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca, bu
tip uygulamalar›n cerrahi giriflim öncesi uygu lan›m› daha yararl› sonuçlar verebilir.
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