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ÖZET
Lokalîze soğuk yaralanm asındaki dermal iskemiden  
araşidonîk asit yıkım ürünleri sorumlu tutulmaktadır. Bu 
nedenle deneysel donuk tedavisinde anüprostaglandin ajanlar 
denenmiş ve donuk bülsıvılarında agregan ve vazokonstriktör 
prostaglandin F2a ve tromboksan B2'nin arttığı gösterildikten 
sonra klinik tedavide aspirin ve ibuprofen kullanılır olmuştur. 
Ancak bu ajanlar etkilerinde seçici değillerdir. Antiagregan 
ve vazodilatör etkileri olan (prostasiklin gibi) tüm 
prostaglandinlerin de yapımını engellemektedirler. Bu 
durumda klin ik  donuk tedavisinde kabul görmüş 
anüprostaglandin ajanların kullanımı tartışılmalı ve donuk 
fizyopatolojine göre başka tedavi alternatifleri düşünülmelidir. 
Bu çalışmada tavşan kulaklarında yapılan deneysel donukta 
bir sentetik prostasiklin analoğu olan "iloprost®" un etkinliği 
araştırıldı. Kulaklarında donuk oluşturulan tavşanlara 3 gün, 
günde 2 kez, 20mg/kg, intraperitoneal iloprost® verildi. 
İloprost®, donuk dokuda iltihabi hücre (nötrofil lökosit ve 
mast hücresi) sayılarını azaltırken donuk doku canlılık oranını 
artırdı. Klinikte başka kullanım alanları bulunan iloprost ®'un, 
yeni çalışmalar ile de donukta etkinliğinin gösterilmesi 
halinde, klinik donuk tedavisinde bir alternatif olabileceği 
sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: donuk, prostaglandin, iloprost®

GİRİŞ
"Donuk", soğuk yaralanmalarının lokalize tipidir. 

Donuk fizyopatolojisİ tam anlaşılamamış olmakla 
birlikte, sonuçtaki doku kaybından soğuğun yaptığı direk 
hücre haşan, erimenin gerçekleşmesinden sonra görülen 
arteriyel daralma ve kan akımının bozulması ile ilerleyen 
mikrovasküler tromboz olayları sorumlu tutulmaktadır 
*'5. Donukta, donan kanın dolaşımının tamamen durması 
ve erime olayından sonra kan akımının tekrar başlaması 
şeklinde bir "no-reflow" fenomeni gözlenir6. Donuğun 
klinik tedavisi ile ilgili temel prensipler deneysel bazı

SUMMARY
The Vse O f A Prostacycline Analogue, İloprost® in Experi- 
mental Frostbite Injury
The degradation products o f arachidonic acid have been ac- 
cused o f  the derm al ischemia in fro s tb ite  Injury. 
Anüprostaglandin agents have been experienced in experi- 
mental frostbite injury fo r  this respect and aspirin and 
ibuprofen have been used in clinical frostbite since the in- 
crease o f  prostaglandin F2 a and thromboxane B2 had been 
detected in human ft-ostbite bulla. But these agents are not 
selective and inhibit the producüon o f  ali prostaglandins in- 
cluding vasodilator and antiaggregant such as prostacycline. 
Hence the use o f  them should dİscuss and alternaüve treat- 
ment methods should be considered.
In this study, we examined the effects o f iloprost®, a syn- 
thetic prostacycline andlogue, in experimental frostbite in
jury o f  rabbit ears. iloprost® was injected intraperitoneally 
to the rabbits which their ears had been subjected to frostbite 
injury, at 20mg/kg, 2 times in a day for 3 days. iloprost®  
increased the survival while reducing the number ofinflam- 
matory cells (neutrophil leukocytes and mast cells) in frost- 
bitten üssue. It ıra? concluded that, iloprost® which has been 
used in different clinical situations can be an alternaüve in 
clinical frostbite treatment i f  its effîcacy could be shown in 
furiherfrostbite experimen ts.
Key Words: frostbite, prostaglandin, iloprost®

çalışmalar ile klinik gözlemlerden kaynaklanmaktadır. 
Fazla sayıda görülmeyen donuk vakaları klinikte 
karşılaştırm alı çalışmalar yapılabilmesine imkan 
vermemektedir. Az sayıdaki çalışmanın sonucunda klinik 
donuk tedavisinde, etkinliği deneysel olarak gösterilmiş 
olan hızlı yeniden ısıtma7*10 ve lokal yara bakımına ek 
olarak, antiprostaglandin ajanlar olan aspirin Ve 
ibuprofen ile klinikte donuk bül sıvılarında artmış olduğu 
gösterilen tromboksan A2 ve prostaglandin F2a gibi 
agregan ve vazokonstrik tör prostaglandinlerin  
oluşumunun engellenmesine çalışılmaktadır11, Deneysel
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olarak prostaglandin E l 9>12, prostaglandin E2 13 ve 
streptokinaz 8 ile mikro sirkülasyonun iyileştirilmesine 
ve donukta doku hasarının azaltılmasına çalışılmıştır. 
Ayrıca serbest radikal oluşumunun engellenmesine 
yönelik çalışmalar da bulunmaktadır 6'14. Daha önceki 
çalışmalarımızda, donuk dokuda, iltihabi hücreler olan 
nötrofil lökositler ile mast hücrelerinin ve tromboksan 
A2 ile prostasik lin in  arttığı, D efibrotide ®  
(polideoksiribonükleotid-sodyum) ile tedavi edilen 
donuk dokuda iltihabi hücre sayısının azaldığı, 
prostasİklin düzeyinin daha da arttığı ve donuk doku 
yaşam oranının olumlu yönde etkilendiği gösterilmişti 
15J6. Adı geçen deneyde donuk dokuda olumlu olarak 
kabul edilen sonuçların alınmasında, antiagregan, 
vazodilatör ve antiinflamatuvar etkilere sahip bulunan 
"prostasiklin"in etken olduğu ön görülebilir. Bu noktadan 
hareketle, bir prostasiklin sentetik analoğu olan 
"iloprost®" adlı ilacın deneysel donuk tedavisinde 
faydalı olup olamayacağını göstermek amacıyla bu 
çalışma yapıldı.

GEREÇ ve YÖNTEM
Deneyde ağırlıkları 1150-3200 gram arasında 

değişen 20 adet Yeni Zelanda tipi beyaz tavşan kullanıldı. 
Hayvanlar cins ayrımı yapılmadan, iloprost® ve kontrol 
olmak üzere 2 gruba ayrıldı.

Daha önceki deneysel donuk çalışmalarına benzer 
şekilde5’1419, aşağıdaki gibi donuk oluşturuldu: 
Tavşanların 80 mg/kgketamin ile anestezisi sağlandıktan 
sonra kulaklarının her ikisi kuru olarak tıraş edildi. Kulak 
ucundan 5 cm proksimalden kulak eksenine bir dik 
çizilerek bu hattın distalinde kalan kısmm alanı bir şeffaf 
asetata aktarıldıktan sonra bir kalın bir kartona kalıpları 
çıkarıldı. Bu kalıpların ağırlıklarından yararlanarak 
yüzey alanı hesap edildi. Kulak ucundan 2 cm 
proksimale, deri altına bir "thermocouple" probu 
yerleştirilerek kulak ısısı takibi yapıldı. Kulaklar bu 

- haliyle, önceden işaretlenmiş olan çizgiye kadar, bir bakır 
kabın içersinde bulunan -25 °C ısıdaki etil alkole, 3 
dakika süre ile daldırıldı. Üçüncü dakikadan sonra 
kulaklar alkolden çıkarılarak oda ısısında kendiliğinden 
erimeye bırakıldı. Donuk oluşturma ve erime sırasında 
kulak ışılan belli aralıklarla ölçüldü. Aynı işlem tavşanın 
diğer kulağı için de tekrarlandı. Donuk oluşturmak için 
seçilen süre ve ısı, önceki deneysel donuk çalışmalarına 
uygun olarak, canlılık oranı % 40 olacak şekilde ön 
çalışmalarda belirlendi.

Kulaklarda erime işleminin tamamlanmasından 
sonra iloprost® grubundaki tavşanlara, günde 2 kere 
intraperitoneal, 20mg/kg iloprost<$ (Scherİng) injekte 
edildi. Kontrol grubundaki tavşanlara ise aynı yolla se
rum fizyolojik verildi. Dördüncü gün tavşanların birer 
kulağından deri örneği alındı. Deri örneği, ön

çalışmalarda tedavisiz takip edilen kulaklarda gözlenen 
nekroz alanı ile canlı alan sınırım içinde bulunduracak 
şekilde ayarlandı. Böylelikle, bu deri Örneklerinde 
yapılacak değerlendirmelerin, donuğa bağlı iskemi 
alanının durumunu yansıtacağı düşünüldü. Deri örnekleri 
histopatolojik çalışma için formolin içinde saklandı.

Diğer kulaklar ise üçüncü haftaya kadar takip 
edilerek nekrotik kısmın ayrılması beklendi.

Histolojik analiz:
Formolin içinde saklanan deri örneklerinin basit 

doku takibinden sonra 5mm kalınlıkta doku kesitleri elde 
edildi. Kesitler nötrofil lökositler İçin hemotoksilen- 
eozin ve mast hücreleri için toluidin mavisi ile boyandı. 
Her bir örnekte 10 farklı alandan 400 büyütme ile 
hücreler sayılarak ortalamaları alındı,

Kulak canlılık oranları:
Deri örneği alınmayan kulaldardan canlı kalmış olan 

alanların yüzeyi, başlangıçtaki donuk alanınmki gibi 
hesaplandı. Canlı kalan alanın donuk alanına oranlanması 
ile canlılık yüzdesi belirlendi.

İstatistiksel analiz:
Grupların ortalama canlılık oranları ve hücre 

sayılan, örnek sayısının azlığı nedeni ile Mann-Whitney 
U testi ile karşılaştırıldı "P" değerinin 0.05’e eşit veya 
küçük olduğu durumlarda ortalamalar arasındaki fark 
anlamlı kabul edildi.

SONUÇLAR
Tavşanların hepsi işlemi iyi tolere ettiler. Donuk 

sonrası birinci gün kulaklarda aşırı ödem ve hiperemi, 
bazı kulaklarda sonraki günlerde bül oluşumu ve seröz 
sızıntı gözlendi. Beşinci günden sonra donuk alanlarda 
kuru nekroz oluşumu başladı. Üçüncü hafta içinde 
nekrotik kulak alanı ayrıldı.

Donuk oluşturulmuş, serum fizyolojik ile tedavi 
edilmiş kontrol grubunda ortalama nötrofil lökosit sayısı 
87.7, mast hücre sayısı 4.75 idi. İloprost® grubunda ise 
hücre sayıları, sırasıyla 33.25 ve 1 olarak belirlendi. 
Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi 
(p<0.025).

Kontrol grubundaki canlılık oranı % 40.15, 
İloprost® grubunda ise % 66.25 idi. Grup ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05) 
(Şekil 1).

Tablo 1: Gruplarda ortalama canlılık oranlan ve iltihabi hücre 
sayıları

Gruplar Canlılık oranı Nötrofil lökosit Mast hücresi
(%)(SD) sayısı (SD) sayısı (SD)

Kontrol 40.15(24) 87.70 (7.6) 4.75 (0.9)
lloprost 66.25* (25) 33.25* (3,7) 1.00*(0.8)

* p<0.05. SD: Standart sapma
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Canlılık oranı Nötrofil îökosit Mast hücresi

Grafik 1: Gruplarda ortalama canlılık yüzdesi ve iltihabi 
hücreler.

Kontrol İloprost®

Şekil 1: Kontrol ve İloprost® grubu kulaklarda donuk sonrası 
oluşan nekrotik bölgenin ayrılmasından sonraki canlılık 
örnekleri.

TARTIŞMA
Donuk fizyopatolojisinde bazı bilinen gerçeklere 

rağmen olayların tümü aydınl atı lamamı ştır. Weatherley- 
White'm donuk doku greftinin normal alıcı alanda 
yaşadığını göstermesinden sonra donuk doku canlılığını 
devam ettirmek, doku hasarını asgariye indirmek 
amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri araştırılmıştır5. Bunlar 
içinde donuk bölgesinin hızlı yeniden ısıtılmasının 
faydası önceden beri bilinmektedir 7 ,°. Ancak klinikte 
vakaların çoğu kez yavaş spontan erime ve ısınma 
olayının tamamlanmasından sonra görülmesi bu tedavi 
şeklinin pratik değerini ortadan kaldırmaktadır8'9. 
Farmakolojik ajanlardan metil prednizolon, aloe ver a 
krem, metimazol ve aspirin gibi siklooksijenaz 
inhİbitörlerinin deneysel donukta canlılık oranını 
artırdığı gösterilmiştir 17. Sonraki bir çalışma ile donuk 
vakalarında oluşan büllerden alman sıvılarda prostag- 
landin F2a ve tromboksan B2’ nin artmış olduğu 
belirlenerek 20 siklooksijenaz inhİbitörlerinin faydalı 
etkisinin nedeninin açığa çıktığı düşüncesi ile klasik 
donuk tedavisinde siklooksijenaz inhİbitörlerinin 
kullanımı yerleşmiştir 11. Deneysel donukta nötrofil

Îökosit ve mast hücresi gibi iltihabi hücrelerin sayısının 
arttığı bilinmektedir u-15. Mileski ve arkadaşları d a21, 
nötrofil lökositlerin adherans ve agregasyonunu 
engelleyen antikorlar kullanarak deneysel donukta doku 
hasarını azaltmışlardır. Nötrofil lökositîer serbest 
radikaller ve çeşitli proteazlar üreterek doku hasarına 
neden olduklarından, bu sonucun anlaşılabilmesi 
kolaydır21'27. Nötrofil lökositîer mikrodolaşıma olumsuz 
etkileri olan trom boksan üretim ine de katkıda 
bulunmaktadır 23’28’29. Mast hücreleri, donukta doku 
ödemini artırıp doku perfüzyonunu azalttıkları için 
suçlanmıştır 30. Prostasiklinin ve onun sentetik bir 
analoğu olan iloprost®'un iltihabi hücre sayılarını azaltıcı 
etkileri iyi bilinmektedir31'34- Bu çalışmada da iloprost 
grubunda, beklendiği gibi, iltihabi hücre sayıları 
azalmıştır, Donuk doku canlılığının artırılmasının bu 
bilgilerle açıklanması kolaydır. Defıbrotide kullanımının 
deneysel donuk doku hasarım azalttığı çalışmamızda da 
iltihabi hücre sayılarının azaltılmış olması bu teoriyi 
destekler niteliktedir 1Ğ.

İloprost®’un mikrodolaşım üzerindeki bilinen 
etkileri düşünüldüğünde ilk akla gelen sonuç dolaşımı 
artırm asıdır. Bu olay İskemik flep m odelinde 
doğrulanmıştır35. İloprost®'un ayrıca koroner arter ve 
grasilis kasında oklüzyon ve rep er füzyondan sonra, 
dokuda sirkülasyonu artırarak, nötrofil Îökosit 
aktivasyonunu ve trombosit agregasyonunu azaltarak, 
infarkt alanını azalttığ ı gösterilm iş tir34,36,37. 
Mikrodolaşımı, vazodilatasyon ve antiagregasyonla 
iyileştirmek amacıyla prostasiklin kullanımı flep 
yaşamını artırmak için de denenmiştir 3S’3y. Prostasiklinin 
ayrıca tromboksan A2 sentezini azalttığı bilinmektedir
40. Bu etkilerin toplam sonucu iskem ik dokuda 
m ikrodolaşım m  artırılm ası, iltihabi olaylar ile 
zararlarının en aza indirilmesidir ki bu sonuç da donuk 
dokuda yaşam oranını artırılmasını sağlamış olabilir.

Donukta asıl fizyopatolojik  olaya engel 
olunamamakta ve uygulanan tedavi yarı semptomatik 
görünmektedir. Bununla birlikte bölgedeki iltihabi 
olayların ve serbest radikal oluşumunun engellenmesi 
faydalı olabilmektedir. Kabul gören klinik tedavi 
şeklinde insan donuk bül sıvılarında arttığı gösterilen 
prostaglandin F2a ve tromboksan B2'nin oluşumunu 
engellem ek için ibuprofen ve aspirin n ’4M3 
kullanılmaktadır. Ancak böyle bir durumda tüm 
prostaglandinlerin sentezleri engellenmiş olacağından 
antiagregan ve vazodilatör prostaglandinlerin yapımı da 
engellenmiş olmaktadır. Bu nedenle uygulanmakta olan 
tedavi şeklinin daha seçici prostaglandin sentez 
inhİbitörlerinin kullanılması açısından yeniden gözden 
geçirilmesi gereklidir. Ayrıca dışandan antiagregan ve 
vazodilatör prostaglandinlerin verilmesi de bir tedavi 
şekli olabilir. Ne var ki bu ajanların yarı ömürleri çok 
kısadır ve sistemik yan etkileri bulunmaktadır. Bu
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durumda daha uzun ve daha az yan etkili analoglarmm
verilmesi veya endojen sentezlerinin artırılması başka
alternatifler olarak göz önüne alınmalıdır.

Dr. İrfan ÖZYAZGAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
38039 Melikgazi - KAYSERİ
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