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ÖZET
ilimli derecede etanol intoksikasyonunun rat akut 
McFarlane flebi üzerine etkisini değerlendirmek için 
kontrollü deneysel çalışma yapıldı. Rasgele seçilmiş ratlar 
modifiye sıvı, etanol içeren modifiye sıvı ve standart solid 
diyetle beslendiler. Etanol çekilme semptomları (EÇS) 
derecelendirildi ve alkolik grup ılımlı derecede etanol 
intoksikasyonu olarak değerlendirildi. Akut dorsal 
McFarlane flepleri hazırlandı ve yerlerine yeniden sütüre 
edildi. Flepte nekroz ve kontraksiyon değerlendirildi ve 
kan örnekleri alınarak superoxlde dismutase (SOD), katalaz 
(ca talaş e) ve malondialdehyde (MDA) plazmada ve 
eritrositlerde postoperatif 10. günde Ölçüldü. Alkolik grupta 
SOD ve MDA seviyeleri eritrositlerde düşük seviyede 
bulundu (p<0.05). Modifiye sıvı diyetle beslenenlerde flep 
kontr aksiyonu diğerlerine göre daha az olarak 
değerlendirildi (p<0.05). Etanol içeren modifiye sıvı diyetle 
beslenenlerde fieplerde nekroz diğerlerine göre daha az 
tesbit edildi (p<0.05). Bu sonuçlar alkolik radarda artmış 
flep yaşama oranının antioksidan sistemin aktivasyonuna 
bağlı olabileceğini ve yüksek yağ İçeren diyetle 
beslenenlerde flep kontraksiyonunda artış olabileceğini 
düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alkolik rat, flep, antioksidanlar, etanol 
çekilme sendromu,

SUMMARY
The Effect of Alcohol întroxication on McFarlane Flap in 
Rats
In order to evaluate (he effects o f moderato level o f 
ethanol intoxication on the acute McFarlane flap in rats, 
a controlled experimental study was conducted. The rats 
were randomly fed  with modfied liquid, ethanol contain- 
ing modfied liquid and Standard solid diets. Severe etha
nol withdrawal symptoms (EWS) score was determined in 
the alcoholic group. Acute dorsal McFarlane flaps were 
elevatedand re-sutured to the donor areas. The amount o f 
necrosis and contraction were measured and blood sam- 
ples were taken to evaluate superoxide dismutase (SOD), 
catalase and malondialdehit (MDA) in plasma and eryth- 
rocytes on the postoperative 10<h doy. In the alcoholic 
group, SOD and MDA level in erythrocytes were found in 
low levels (p<0..05). The amoun t o f flap contraction ob- 
served in modfied liguid diet group was less than the 
others group (p<0.05). These results suggest that the in- 
creased skin flap survival ohserved in alcoholic rats may 
be due to the activation o f antioxidant systems and 
feeding with high fat containing diet may increase skin 
flap contraction.
Key Words: Alcoholic rat, flap, antioxidants, ethanol with- 
drawal syndrome,

GİRİŞ
Alkolizm özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça 

yaygın bir sorundur. Alkolizm ile ilgili pek çok 
deneysel ve klinik çalışma yapılırıi|sa da bunlarda 
hiçbiri flep yaşamı ile ilgili değildir .Yakın zamanda 
yapılan çalışmalar kronik alkolizmin toksik etkisini 
protein azalması, membran iyon değişikliği, serbest 
radikal oluşumu, mitokondrial fonksiyon azalması, 
hücre içi kalsiyumunda azalma ve dokularda antijenik 
yapının artması şeklinde gösterdiğini bildirmiştir . 
Bu çalışmada kronik alkolizmin ratlarda akut 
McFarlane flebi üzerine etkisi araştırıldı.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Deney grubu
Ağırlıkları 190-275 gr. arasında değişen 22 erkek 

Wistar ratı kullanıldı. Ratlar üç gruba ayrıldı.
Grup 1: Düşük yağ içerikli sıvı diyet grubu
Grup 2: Etanol içeren modifiye sıvı diyet grubu 

(MSD)
Grup 3: Standart katı diyet grubu
Tablo 1 diyet rejimlerini ve deney gruplarım 

göstermektedir.
MSD ‘in hazırlaııışı
MSD’in içeriğinde 925 mİ düşük yağ içerikli 

inek sütü (Mis Süt, Türkiye), etanol %95,6, vitamin A
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5000 IU (Akpa ilaç sanayi, Türkiye) ve sucrose 17 g. 
Bu karışım 1000 Kcal/L içermektedir. Kontrol 
grubunda MSD içeriğinde alkol bulunmamaktadır ve 
kalori açığı sucrose tarafında tamamlanmaktadır. Tablo 
2 de diyet rejimlerinin kalori içeriği gösterilmektedir.

Tablo 1: Gruplardaki diyet rejimleri

Gruplar Beslenme rejimi Sayı

1 Sıvı diyet 7
2 Etanol + sıvı diyet 7
3 Katı diyet 8

Tablo 2: Diyet rejimlerinde kalori oranları (% Kcal}

Gruplar Etanol Yağ Karbonhidrat Protein

1 0 10 72 18
2 42.25 10 29.75 18
3 0 19.5 60.5 20

Uygulama
Çalışmanın ilk haftasında alkolik gruptaki ratlar 

alkol içermeyen sıvı diyetle beslendi. Yedinci günde 
ratlara % 2,5 alkol (v/v) verildi. Daha sonra etanol 
konsantrasyonu üç günde % 4,8 ‘e çıkarıldı ve on 
ikinci haftaya kadar % 7,2 olarak devam edildi.

Kan etanol seviyelerinin ölçümü
Kan örnekleri hava ile temas ettirilmeden femo- 

ral venden alındı. Kan etanol seviye ölçümleri 
spectrofotometre ile yapıldı (Cobas mira, Roche diag- 
nostic systems, S witzerland).

Radarın Takibi
Ratlarm ağırlıkları haftada iki kez kayıt edildi. 

Günlük sıvı diyet tüketimleri tespit edildi.
Etanol çekilme sendromunun değerlendirilmesi 

(EÇS)
EÇS etanolle beslenmenin 12. Haftasında flep 

: hazırlanmasından önce ve son 24 saatlik periyotta alkol 
verilmemiş halde iken değerlendirildi. Tablo 3 de 
alkolik grupta EÇS derecelendirmesi görülmektedir.

Tablo 3: Etanol çekilme sendromunun değerlendirilmesi.

Semptomlar Etanol çekilmesi sonrası
gözlem süresi (saat)
2 4 6

Anormal postur + + + + + +

Anormal yürüyüş + + + + + +

İrritabilite + + + + + +

Stereotip davranış + + + + + + +

Katatoni + + + + +

Kuyruk-kas rijiditesi + + + +

Spontan nöbet — — —

Flep Hazırlanması
Ratlara periton içerisine Ketamine hydroclorid (40 

mg/kg) ve Xylasine (5-6 mg/kg) verilerek anestezileri 
sağlandı. Flepler McFarlane‘nin standart kaudal bazlı 
3x9 cm lik flebi şeklinde hazırlandı ve kaldırıldıktan 
sonra tekrar yerlerine sütüre edildiler.

Eritrosit / Plazma SOD Katalaz ve MDA 
ölçümleri

Kan örnekleri femoral venden heparinize tüplere 
eritrosit sedimentleri oluşturmak üzere hafif anestezi 
altında alındı. Kan örnekleri 4 °C ‘de 3000 devir/dk. da 
5 dakika santrifüj edildi. Eritrosit sedimentinin 
üzerindeki tabaka ayrıldı. Eritrosit sedimenti plazma 
kalıntılarım ayırmak için izotonik serumla üç kez yıkandı. 
Katalaz ve SOD aktivitesi Aebi ve Sun metodlanna göre 
ölçüldü ’ . Wasowicz metoduna göre MDA seviyesi 
tespit edildi .

Flep yaşam alanları ve kontraksiyonunun 
değerlendirilmesi

Postoperatif onuncu günde hafif anestezi altındaki 
ratlarda ölçümler yapıldı. Siyah renk, dehidratasyon ve 
eskar oluşumu gibi tipik özelliklere göre nekrotik 
alanlar belirlendi. Canlı alanlar ve kontraksiyon şeffaf 
radyografi filmine işaretlendi ve ölçümleri yapıldı.

üistopatolojik değerlendirme
Biyopsiler fleplerin geçiş hatlarından postoperatif 

10. günde alındı ve % 10 luk form aldehyde 
solüsyonunda mikroskopik inceleme yapılıncaya kadar 
tutuldu. Işık mikroskopisi incelemesine göre aşağıdaki 
şekilde derecelendirildi.

Skor 1: lokalize inflamatuar değişiklikler
Skor 2: minimal ödem, inflamatuar değişiklikler ve 

minimal epidermal nekroz
Skor 3: ileri derecede inflamasyon ve belirgin epi

dermal nekroz.
Değerlendirme alkolik ve alkolik olmayanlar olarak 

yapıldı.
İstatistiksel analiz
Krusskal Wallis varyans analizi grupların 

karşılaştırılm asında kullanıldı. Gruplar içindeki 
değişiklikler Mann-Whitney testi ile değerlendirildi. 
Post Hoc Tukey’s HSD testi gruplar arasında belirgin 
farklılık olduğunda kullanıldı. Non-parametrik veriler 
Fisher’s exact chi-square testi ile değerlendirildi.

Tablo 4: Fleplerdeki yaşam alanları.

Gruplar Sayı Canlı alan
(mmz,ortalama ±SD)

1-Sıvı diyet 7 1696.5±139.9
2-Alkolik diyet 7 2005.1 ±242.7
3-Katı diyet 8 1320.8±180.3
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Şekil 1 A: Flebin hazırlanması, B: sıvı diyet grubunda flep 
canlılığı

T t m ı r

Canlı Kontraksîyon

Grafik 11 Fleplerdeki yaşam alanları ve kontraksiyon miktarları

SONUÇLAR
Alkolik grupta kan etanol seviyeleri 192 ± 13,4mg/ 

dİ ve her bir rat için günlük etanol tüketimi 11-13 mg/kg 
dı. Etanol kesildikten sonra ilk 6 saatten itibaren EÇS 
belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Bir ratta sesli uyarı 
sonucu tonik-klonik nöbetler gözlendi.

Flep yaşama oranlan sırasıyla alkolik grupta 
ortalama % 85,9, sıvı diyet grubunda % 69,9 ve katı 
diyet grubunda % 63,1 olarak tespit edildi (Şekil 1). 
Alkolik grupta nekroz oranı diğer gruplara göre daha 
azdı (p<0.05). Katı diyet grubunda en fazla flep 
kontraksiyonu ölçüldü ve istatistiksel olarak anlamlıydı 
(p<0.05) (Tablo 5)(Grafik 1). Eritrositlerdeki SOD 
aktivitesi alkolik grupta belirgin olarak düşüktü (p<0.05).

ı, C: alkolik grupta flep canlılığı, D: Katı diyet grubunda flep

Tablo 5: Fleplerdeki kontraksiyon miktarları.

Gruplar Sayı Kontraksiyon 
(mm2, ortalama ±SD)

1-Sıvı diyet 7 215.0±91.2
2-Alkolik diyet 7 313.4±118.7
3-Katı diyet 8 383.0±119.3

Tablo 6: Eritrosit içi SOD, Katalase and MDA ölçümleri.

Eritrosit Alkolik Alkolik olmayan p

S O D  [U/grHb} 
Katalaz [k/grHb) 
M DA[m m ol/L]

1240.309±410,4
172,418±25.4
0.038+0.012

3018.261 + 1580 <0,05 
168.17+45.8 >0,05 
0.097+0.041 <0,05

Tablo 7: Plazma SOD, Katalase and MDA ölçümleri.

Plazma Alkolik Alkolik olmayan p

S O D  (U/grHb)
Katalaz(k/grHb)
M DA(m m ol/L)

21,422±5.48
0.726+0,86
0.859±0.27

18,080+2.42 >0.05 
0.634+0.62 >0.05 
0,786+0.06 >0.05

Eritrositlerdeki MD A seviyesi de alkolik grupta belirgin 
olarak düşüktü (p<0.05). Tablo 6 ve 7 da eritrosit ve 
plazm ada SOD, katalaz ve MDA ölçüm leri 
gösterilmektedir. Alkolik gruptaki histopatolojik skor 
diğerlerine göre daha kötüydü (p<0.05) (Tablo 8).
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Tablo 8: Histopatolojik skorlama.
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Ratlar
Gruplar 1st gfıd  3 rd 4,1h 5 th 6th

Alkol 1 1 1 2 2 3
Alkolik olmayan 2 2 3 3 1 2

Alkolik ratlarda deney süresince ağırlık artımı 
olmadı. Katı ve sıvı diyet gruplarında sırasıyla % 24,5 
ve % 9,5 ağırlık artışı tespit edildi.

TARTIŞMA
Freund sıçanlara etanol içeren sıvı diyetin 3 gün 

verilmesi ve kesilmesi sonucu EÇS geliştiğini bildirdi . 
Etanollü sıvı diyeti etanole karşı tolerans gelişimi, etanol 
çekilmesi ve etanolün biyomedikal etkileri için model 
teşkil etmektedir. Kronik etanol uygulamalarında inek 
sütü kullanımında vitamin A eksikliği olması en önemli 
noksanlıktır. Bu nedenle bizim çalışmamızda sıvı 
diyetine vitamin A eklenmiştir. Düşük yağ içerikli inek 
sütü kullanılarak karaciğer yağlanma ihtimali ortadan 
kaldırılmıştır . Etanol uygulamalarında günlük etanol 
tüketim i ve kan etanol seviyeleri en önemli 
ımsurl ardan dır. Bizim çalışmamızdaki günlük etanol 
tüketimi ve ortalama kan etanol seviyeleri diğer 
çalışmalarla uyumludur .

EÇS ‘nun tetiklenm esi kronik etanol 
uygulamalarında diğer önemli bir parametredir. EÇS 
üçten fazla semptomun bulunması nedeniyle ileri dereceli 
olarak belirlendi. Diğer çalışmalarda gözlemlenen 
sem ptom lar ve zam an-şiddet profili bizim 
çalışmamızda da uyumlu olarak tespit edildi .

Akut fleplerin random patternli bölgelerinde 
vazokonstrüktör aktivitenin distal iskemiyi artırdığı 
bildirilmiştir . Bizim çalışmamızda, Flep yaşama 
oranları sırasıyla alkolik grupta en yüksek tespit edildi. 
Bunun nedenine yönelik araştırmada etanolün esas 
metaboliti olan

acetaldehyde’in prostacyclin için güçlü stimülatör 
olarak belirlenmiş olduğu görüldü . Böylece alkolik 
gruptaki yüksek yaşama oranının prostacyclin üzerinden 
olabileceği düşünüldü ancak buna yönelik bir araştırma 
yapılmadı.

Daha önceki çalışmalarda kronik etanol kullanımında 
kalp doku homojenatında SOD aktivitesinin arttığı 
bildirilmiştir . Fakat deride kronik etanol kullanımında 
SOD aktivitesi hakkında herhangi birbilgi yoktur. Ancak 
dışardan SOD verilmesiyle deri flep yaşamının arttığı 
bildirilmiştir . Ayrıca oksidatif streste plasma SOD 
aktivitesi artmaktadır .

Bizim çalışmamızda da total plazma SOD aleti vitesi 
yüksek bulundu ancak bu istatistiksel olarak anlamlı 
değildi (p>0.05J. Bu bulgu diğer çalışmalarla uygunluk 
göstermektedir . Kronik alkoliklerde protein yıkımı 
plazma SOD aktivitesini etkilemiş olabilir.

Flep kontraksiyonlarına bakıldığında yüksek yağ 
içeren diyetle beslenen ratlarda flep kontraksiyonunun 
arttığı görülmektedir. Yüksek yağlı diyetle beslenmede 
karaciğerde perisinüzoidal ito hücrelerinde 
myofıbroblastik değişim olduğu gösterilmiştir .Bizim 
çalışmamızda da benzer bir etkiye bağlı flep 
kontraksiyonunun arttığı düşünülmektedir.

K ronik etanol alm ım ında protein azalması 
olmaktadır. Bir çalışmada ratlarda protein eksikliğinin 
flep yaşamını artırdığı ileri sürülmüştür . Bizim 
çalışmamızda alkolik grupta ağırlık artışı olmamıştır. 
Bunun sonucu olarak da protein eksikliğine bağlı flep 
yaşamında artış olabilir.

Sonuç olarak kronik etanol almımında acetalde- 
hyde yoluyla prostacyclin artışı, SOD aktivite artımının 
ve protein eksikliğinin gelişmesine bağlı flep canlılık 
oranları artabilir. Bu m ekanizm aların ortaya 
çıkarılmasına yönelde yeni çalışmalar planlanmıştır.
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