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ÖZET
Defibrotide® (CAS 83712-60-J), iskemik dokularda, önceki
çalışmalarda jlep yaşamını artırdığı gösterilen NO düzeyini
artırır. Buradan yola çıkarak Defibrotide®‘in jlep yaşamını
artırabileceği hipotezi ile deneysel bir çalışma yapıldı. Bu
amaçla 24 rat, Kontrol, DejîbrotidelOO ve Defibrotide200
olmak üzere üç gruba ayrılarak sırtlarında 3 x 1 0 cm
boyutlarında derijlepleri hazırlandı. Bu sıradafleplere komşu
bölgelerden deri örnekleri alındı. Fleplerin oluşturulmasından
hemen sonra kontrol grubuna serum fizyolojik, DefıbrotidelOO
grubuna 100 mg/kg/giin Defibrotide®, Defibrotide200
grubuna 200 mg/kg/gün Defibrotide®, gavajyoluyla, iki doza
bölünerek verildi. Cerrahı İşlemin üçüncü günü bitiminde
fleplerden deri örnekleri alınarak tüm deri örneklerinde total
nitrik oksit düzeyleri ölçüldü ve başlangıç değerlerine göre
değişimler elde edildi. Kontrol grubunda NO düzeyleri
başlangıç d üzeylerine kıyasla belirgin olarak arttı.
Defibrotide®, bu artış hızını 200 mg/kg dozunda azaltırken,
100 mg/kg dozunda başlangıca kıyasla azalmaya neden oldu.
Defibrotide® jlep yaşam oranını değiştirmedi.
Anahtar Kelimeler: Nitrik olcsit, flep, defibrotide, İskemi

SU M M A R Y
The Effect of Defibrotide (CAS 83712-60-1) on Tissue Nitric
Oxide and Flap Survival of Rat Ischemic Skin Flaps
Defibrotide® (CAS 83712-60-1) enhances nitric oxide content o f ischemic tissues, which increasedflap survival in other
studies. So, an experİmental study ıvav performed with the
hypothesis that Defibrotide® could enhance survival o f flap.
For this purpose, caudally based 3 x 10 cm skin flaps were
prepared on the dorsal midline o f 24 rats which were divided
into Control, Defibrotide 100, and Defibrotide200 groups and
skin samples were obtainedfrom adjacent areas. lmmediately
a f ter fla p elevation, serum p h ysio lo g ic, 100 m g/kg
Defibrotide® or 200 mg/kg Defibrotide® were given by gavage divided in two doses to the rats in Control, DefıbrotidelOO
and Defibrotide200 groups respectively. On the third day o f
flap elevation, the tissue nitric oxİde levels increased in con
trol group flaps relaüve to the initial levels; Defibrotide® decreased the increase rate o f nitric oxide at the dose of200mg/
kg whi!e decreasing the nitric oxide levels compared to initial
levels at the dose o f 100 mg/kg. Defibrotide ® did not change
the survival rate in either dose.
Key Words: Nitric oxide, flap, defibrotide, ischemia

GİRİŞ
Nitrik oksit (NO) hücre içinde ve dokularda
vazodilatasyon, sinir iletisi, enflamasyon ve immünolojik
olaylar gibi çeşitli fonksiyonları düzenleyen önemli bir
sinyal molekülüdür NO, fizyolojik şartlarda memeli
vücudunda faydalı etkilere sahipken, patolojik
durumlarda sitotoksik etkiler gösterir.
Cerrahi flepler, plastik cerrahi uygulamaları içinde
temel tekniklerden birisidir. Bu flepler arasında yer alan
rasgele yapılı pediküllü fleplerin güncel plastik cerrahi
uygulam aları içinde g eçerlilik leri azalır gibi
görünmektedir ve bilimsel dergilerde daha az yer
almaktadırlar. Ancak, pediküllü flepler mikrocerrahi

uygulamalarının yapılamayacağı durumlarda son çare
olabilmektedirler. Özellikle bu gibi durumlarda fleplerde
görülebilecek kayıplar, parsiyel olsa bile, daha az
tahammül edilebilir niteliktedir. Bu nedenlerle pediküllü
bir flebin yaşamını artırmaya yönelik veya dolaşımı
bozulmuş bir flebin kurtarılmasına yönelik girişimler
hala güncel olmalıdır. Ayrıca bu çalışmalarla, fleplere
benzer durumlar ve iskemik dokularla ilgili genel bilgiler
de elde edilebilir.
Flep pedikülündeki kan desteğinin regülasyonu, flep
yaşamı için gerekli olan kan akımını sağlamakta Önemli
bir faktördür. Flep pedikülünde bulunan vasküler
endotelyal hücreler bir flebin kan akımının ana kontrol

Bu çalışma Erci y es Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş (#97-011-9) ve 23, Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 2001, İstanbul’da
poster olarak sunulmuştur.
___________ _ ______
Geliş Tarihi : 18,10.2002
Kabul Tarihi : 25,10.2002

57

DEF İBROT İD E* ’İN FLEP YAŞAM ORANI VB NİTRİK OKSİT DÜZEYİNE ETKİSİ

elemanlarındandır. Endotelyal nitrik oksit sentaz
tarafından üretilen NO, flep periferindeki dolaşımın
devam ettirilmesinde rol oynar ve L-arjinin verilerek NO
üretimi artırıldığında deri Heplerinde iskemik nekrozun
azaldığı gösterilm iştir . Ayrıca deri Heplerindeki
iskemınin endotel hasarına neden olduğu, yapısal nitrik
oksit sentaz aktivitesinde azalma ve indüklenebilir nitrik
oksit aktivitesinde artış geliştiği gösterilmiştir 3.
Defîbrotide® (DFT) bir polideoksiribonükleik asit
tuzudur. Endotel koruyucu 4,s, m ikrosirkülasyonu
iyileştirici6-7, antitrombotik-trombolitik8,9etkileri vardır.
Ayrıca polim orfonükleer lökositleri 10,11 ve m ast
hücrelerini 12 azaltıcı etkilerinin yanı sıra, antienflamatuvar 13 etkileri de taridenmiştir. Prostaglandin I2
yapımını artırarak reperfüzyon hasarını azaltıcı etkisi de
gösterilmiştir i0,14. DFT’in prostaglandin I2 artışıyla,
azalmış olan NO üretim ini dengelediği, koroner
damarlardaki hiperaktiviteyi azalttığı 15 ve iskemireperfîizyonda koroner kan akımındaki nitrit miktarını
artırdığı da bildirilmiştir l6.
İskemik flep dokularında NO ’in artırılmasmın flep
yaşamını artırm ası2 ve DFT’in iskemik dokularda NO
düzeylerini artırması 15 göz önüne alınarak, DFT’in
iskemik rasgele yapılı deri Heplerinde NO düzeylerini
ve yaşam oranını artırabileceği hipotezini test etmek
amacıyla bu çalışma yapılmıştır.
METOD
Deney modeli
Ağırlıktan 345-600g arasında değişen 24 rat, ağırlık
ortalamaları açısmdan gruplar arasında fark olmayacak
şekilde, üç gruba aynldı. Ketamin anestezisi ile (40 mg/
kg, intraperitoneal), sırt kılları kuru tıraş edilen
hayvanların sırtlarında kaudal bazlı 3 x 10 cm
boyutlarında Mc Farlane deri flepleri planlanarak
pannikülüs ile birlikte kaldırıldıl7. Bu sırada flebe komşu
sırt derisinden 0,5 x 1 cm boyutlarında deri örnekleri
alınarak -80°C’de, derin dondurucuda saklandı. Flep
pedikülünde, flebin alt yüzündeki pannikülüs kesilerek
Hepler rastgele yapılı hale getirildi. Flepler 4/0 ipek ile
kontinu olarak yerine yeniden dikildi. Hayvanlar
kafeslerde tek olarak takip edildiler ve su ve standart
hayvan yemi ile serbest olarak beslendiler.
Deney grupları Fleplerin yapılmasından hemen
sonra, gruplardaki hayvanlara gavaj yoluyla günde iki
doza bölünerek şu şekilde tedavi verildi: Defîbrotide 100
grubu: lOOmg/kg/gün Defİbrotide®, Defibrotide200
grubu: 200mg/kg/gün Defİbrotide®, Kontrol grubu:
0,4cc/100g/gün SF.
Deri örnekleme Üçüncü gün sonunda fleplerin
iskemik olan ve ön çalışmalarda belirlenen nekroz-canh
alan sınırında olacak şekilde planlanan bölgelerinden,
flep kenarından eliptik olarak 0,5 x 1 cm boyutlarında
deri Örnekleri alınarak -80°C’de derin dondurucuda
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saklandı.
Nitrik oksit ölçümü 300-500 mg ağırlığındaki deri
örnekleri, 0,32 mol/L, pH: 7,5 olan potasyum fosfat
içerisinde, Dunche tipi homojenizatör ile homojen ize
edilerek Lowry metodu ile protein konsantrasyonu
belirlendi (18). Nitrik oksit ölçümlerinden önce örnekler
deproteinize edildi. Bu işlem için, kısaca, 200 mİ
homojenat, 400 mî 0,5 N sodyum hidroksit ve 400 mİ
%10 çinko sülfat karıştırıldı; karışım vortekslendi ve
4°C’de 25000 g’de 5 dakika santrifüj edildi.
NO Ölçümü, metabolitleri olan nitrat ve nitritler
üzerinden yapıldı. Önce nitratlar nitrite indirgendi. Bu
işlem, örneklere 0,05 ünite/ml nitrat redüktaz (Sigma),
200mmol/L indirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid
fosfat (b-NADPH) ve lOm m ol/L flavin adenin
dinükleotid (FAD) eklenerek gerçekleştirildi. Nitrit
oluşumu spektrofotom etrik Griess reaksiyonu ile
belirlendi. Bu işlem için de kısaca, 250 mİ deproteinize
örnek, 7,5 mİ, 0,32 mol/L, pH: 7,5 olan potasyum fosfat,
2,5 mİ FAD, 25 mİ b-NADPH ve 15 mİ nitrat redüktaz
karıştırıldı. Kanşım 10 dakika inkübe edildi. Total nitrit
ölçümü için, % 5 îik fosforik asid içinde % 2 lik p~
am inobenzonesülfonam id ve % 0,2 N -(lnaphtyl)
etilendiamin dihidrokloridden eşit hacimlerde eklenerek
hazırlanan Griess reaktifmden 1 hacim eklenerek yapıldı.
Absorbans, 540 nm de, standart sodyum nitrat eğrisi ile
karşılaştırılarak ölçüldü (19,20). İşlem içi ve işlemler
arası varyasyonlar sırası ile % 1,8 ve 2,7 idi. Nitrik oksit
değerleri miligram protein başına mikromol olarak elde
edildi.
Bütün deri örneklerinin biyokimyasal ölçümleri
tamamlandıktan sonra, her bir hayvana ait başlangıç NO
değerlerinden işlem sonrası üçüncü güne ait değerler
çıkarıldı. Fark, başlangıç değerine bölünüp 100 ile
çarpılarak NO sevyelerindeki, başlangıca kıyasla olan
yüzdelik değişimler elde edildi.
Flep canlılık Ölçümü Yedinci gün sonunda fleplerin
canlı ve nekrotik bölge sınırları tamamen belirdikten
sonra, anestezi altında, flep sınırları ve nekrotik bölge
sınırları şeffaf çizilip asetata ve tarayıcı aracılığı ile
bilgisayara aktarılarak, bir bilgisayar programı ile yaşam
oram belirlendi.
İsta tistik G ruplar arasındaki ortalam aların
farklılıklarım test etmek için parametrik olmayan Mann
Whitney V testi kullanıldı.p değerinin 0,05’e eşit veya
küçük olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi.
SONUÇLAR
Yedinci gün sonunda tüm flepler de nekrotik bölge
belirgin şekilde sınırlandı ve uygun şekilde ölçümler
yapılabildi. DFT kullanılan her iki grupta da kontrol
grubuna kıyasla flep yaşamında farklılık gözlenmedi.
Median flep yaşam oranlan Defîbrotide 100 grubunda
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% 37,6, Defîbrotide200 grubunda % 24,6 ve kontrol
grubunda % 28,4 olarak belirlendi.
Kontrol grubunda flep oluşturulduktan sonraki total nitrik oksit düzeyleri, başlangıç değerlerine kıyasla
% 123 oranında arttı. Bu değişiklik DefibrotidelOO
grubunda % 24 oranında azalma iken Defibrotide200
grubunda % 58 oranında artış şeklinde gerçekleşti.
Gruplar arasında, flebin iskemik bölgesinde başlangıç
değerlerine göre olan NO düzeyindeki değişiklik
açısından istatistiksel olarak fark vardı (p<0,03)(Tablo
1) (Grafik 1).

dönemde uğradığı değişikliklerinin hepsinin tamamıyla
anlaşılamamış olmasının, adı geçen yöntemlerin kabul
edilmelerine rağmen kullanılmamakta olmalarına katkısı
vardır. Ayrıca doku sevyesindeki horm onal veya
m oleküler değişikliklerin tek değil çok sonuçlu
olabilmelerinin de bu olayda rolü bulunabilir.
NO de farklı şartlarda dokuda değişik sonuçlar
doğurabilen bir maddedir. NO, L-arj inin den nitrik oksit
sentaz etkisiyle üretilir 45. NO sentazm iki izoformu
vardır: 1- Yapısal NO endotei ve nöronlarda bulunur ve
hücre içi kalsiyum düzeyinin artışıyla aktive olur. 2İnd ü k len eb ilir
NO
sentaz
makrofajlardabulunurvenötrofıl
ve
Tablo 1: Gruplardaki meydan yaşam oranı, NO değerleri ve değişim oranları
m akrofajlarm sitokinler veya
A
B
(B-A)/A
mikrobik ürünlerle aktivasyonuna
İskemik flep
cevapta ortaya çıkar 1M. NO
Flep yaşam Başlangıç NO
Başlangıç
bölgesinde NO
oranı
düzeyine kıyasla
düzeyi
düzeyi
fızyoloik şartlarda yapısal NO sentaz
Gruplar
Ağırlık (g)
(^mol/mg protein) (wmol/mg protein) NO değişim oram
(%)
tarafında yapılır ve damar düz kası
üzerinde etkili olarak kan basıncını
Kontrol
437
28.4
0.0675
0,163
1,2349*
(345-580) (14.3-42.3)
(0.55-3.56)
(0.022-0,106)
(0.087-0.234)
düzenlediği gibi 1,45 platelet
Defibrotîde
535
37.6
-0.2418*
0.1675
0.127
agregasyon ve adhezyonunu da önler
100
(450-600) (21,5-43.7)
(0.111-0.248)
(0.75-0.197)
(-0,61-0.38)
Defi brelide
490.
24.6
200
(450-550) (16,8-34.7)

0.0875
(0.056-0.187)

0,095
(0.080-0.192)

*p<0,03, NO: nitrik oksit

Grafik 1: Gruplarda bazal değerlere oranla NO'in % olarak
değişimi ve flep yaşam oranları

TARTIŞMA
Flep nekrozu, re k o n strü k tif cerrahide hala
tamamıyla çözülememiş bir problemdir. Özellikle
rasgele yapılı fleplerde yaşam oranını artırmaya yönelik
bir ilaç arama çalışmaları herkesçe kabul edilen ve
klinikte uygulanabilen bir ajan bulmayı başaramamıştır.
Flep yaşamını artıran ve iskemik nekrozu kısıtlayan
birçok çalışmada sempatolitikler 212, vazodilatör ajanlar
22-23, kalsiyum kanal blokörleri24, eikozanoidler 25,28veya
bunların sentez in hibitörleri 28,32, steroidler 33,
hemorolojik ilaçlar 34,35, yüksek enerji substratları 36,
hiperbarik oksijen ve hiperbarik hava37, değişik elektrik
uyarıları 3S, serbest oksijen radikal gidericileri 39,41 ve
NO öncüleri 22,42 kullanılmıştır. Fleplerin iskemik

0.5823*
(-0,57-1.27)

46,47

N O ’in damarlar ve plateletler
üzerindeki etkileri göz Önüne
alındığında ortamda bulunması, flep
yaşam ı
için
faydalı
olur
görünmektedir. Bununla uyumlu olarak Um ve ark. da
flep periferindeki perfüzyonun devam ettirilmesinde
endotelyal yapısal NO sentazm ürettiği N O ’in rol
oynadığım ve NO öncüsü olan L-arjinin verilmesinin flep
nekrozunu azalttığını göstermiştir2. Cordeiro ve ark. da
L-arjinin vererek flep yaşamını artırmışlar ve PNL
sayısında azalma gözleyerek, L-arjinin verilerek oluşan
N O ’in lökosit birikimin engellediğini ve iskemik
reperfüzyon hasarının önlendiğini ileri sürmüşlerdir 48.
Ayrıca son çalışmada İV-nitro-L-arjinin metiîester (LNAME) verilerekNO sentezinin önlenmesi, L-arjinin’in
faydalı etkisini antagonize etmiştir. Aynı araştırma ekibi,
bir NO Öncüsü olan L-arjinin’in, domuzlarda kas-deri
fleplerinde iskemi-reperfüzyon hasarını azalttığını ve
böylece flep yaşamını artırdığım, L-arjinin’in bu faydalı
etkisinin bir NO sentaz blokörü olan L-NAME verilerek
antagonize edildiğini göstermişlerdir 42. Bu çalışmada
NO düzeyleri ile NO sentaz alt gruplarının kantitativ
değerlendirmeleri yapılmamıştır. Oshima ve ark.lannm
çalışmalarında da tavşan epigastrik ada flebinin drene
eden vende NO düzeyleri artmış, NO sentaz inhibitorü
L-NAME verilmesi bu artışı baskılamıştır 49. Bu son
çalışmada flep yaşamı değerlendirilmemiştir. Gribbe ve
ark. ise, bir indüklenebilir NO sentaz inhibitorü olan
Deksametazon’un, hem NO sentaz aktivitesini, hem de
flep nekrozunu azalttığını göstermişlerdir50.
Yukarıda anılan çalışmaların hepsinde L-NAME ile
NO sentezinin azaltılması flep yaşammı olumsuz olarak
etkilerken, NO’in varlığı flep yaşamım pozitif yönde
59

D EFİB ROTİDB1'’İN FLEP YAŞAM ORANI VE NİTRİK OKSİT DÜZEYİNE ETKİSİ

etkilemiştir. Fakat, Guo ve ark.51 ile Knox ve ark. 1arının
52-~ çalışmalarmdaise L-NAME verilerekNO sentezinin
inhibisyonu da flep yaşamını artırmıştır. Sonuçlardaki
çelişkinin nedeni deneysel modellerin farklılığı olabilir.
Bununla birlikte eğer çalışılsa idi, farklı NO sentaz alt
gruplarının düzeylerinin belirlenmiş olması, bu farklı
sonuçların açıklanmasında yararlı olabilirdi.
Çalışmamızda bir gaz olan ve ölçülmesi bunedenle
güç olan N O ’in ken d isin in ölçülm esi yerine,
metabolitleri olan nitrit ve nitratlar değerlendirilmeye
alınarak doku NO değerleri ile indirekt veriler elde
edilmiştir. Bizim çalışmamızda NO’in flep dokusunda
artması önceki çalışmalarla uyumludur49,5'’54. Bununla
birlikte sonuçlarımızın literatür bilgilerine uymayan
tarafları da vardır: B unlardan ilki; DFT tedavi
gruplarında NO düzeyleri, kontrol grubuna kıyasla
azalmış olmasına veya daha az artmış olmasına rağmen
flep yaşamı artmamasıdır. Oysa ki Guo ve ark. LNAME’in NO düzeyini azalttığını ve flep yaşamını
artırdığını51, Knox ve ark. da L-NAME kullanılarak NO
sentezini inhibe etmeyi amaçladıkları çalışmalarında flep
yaşamının arttığını 52’53 göstermişlerdir. İkincisi ise
DFT’in iskemik dokularda NO düzeyine olan etkisidir.
DFT, gerçi farklı şart ve modelde olsa da, Masıni ve
ark. 1arının çalışmalarında NO düzeyini artılmış iken S6
bizim çalışmamızda iskemik flep dokusundaki NO
düzeylerini azaltmış veya kontrol grubuna göre daha az
bir artışa neden olmuştur. Adı geçen çalışmada iskemireperfüzyon oluşturulan domuz kalplerinde NO azalmış,
DFT ise NO düzeyini ve koroner perfüzyonu artırmıştır
16. Ancak yine bu çalışmada da artan NO’in yapısal veya
indüklenebilir NO sentazlardan hangisinin ürünü olduğu
belirlenmemiştir.
Biz çalışm am ızda NO düzeylerini fleplerin
dolaşımlarının kritik olduğı iskemik bölgelerinden alman
deri örneklerinde ölçtük. Bu bölgelerede vücudun defans
mekanizması olarak düşünülebilen indüklenebilir NO
sentaz artışı olm ası55, olağan, beklenen bir gelişmedir.
Artmış indüklenebilir NO sentazm ürünü olan fazla
NO’in, süperoksit ile etkileşerek peroksinitritler gibi
serbest radikaller oluşturarak doku hasarı yapma
potansiyeli vardır56. NO, indüklenebilir veya yapısal NO
sentazlardan hangisinin ürünü olursa olsun dokuda
yapabileceği muhtemel değişiklikler biribirinden farklı
olmamalıdır. Yani artmış NO, ister yapısal isterse
indüklenebilir NO sentazm ürünü olsun, kendisini ortaya
çıkaran şartlardan bağımsız olarak davranan bir son
üründür. Öyleyse iskemik bir bölümünde artmış olan NO
doğal defans mekanizması olarak bozulmuş perfüzyonu
artırmaya çalışırken süperoksit ile etkileşerek doku
hasarına neden olabilecektir. NO bu etkilerden birisini
nasıl seçecektir? Bilmiyoruz. Bu açıdan bakıldığında
artmış N O ’in sonuçları, kaynağından ve belki de bizim
niyetimizden bağımsız olarak kendini gösterebilir. Bizim
çalışmamızda olduğu gibi beklenmeyen sonuçların
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nedenleri bu gerçekte yatabilir. Bu şekilde
düşünüldüğünde iskemi-reperfüzyonda artan NO kan
akımını artırarak kalbi iskemik hasardan korurken, bir
flep dokusunda (bizim çalışmamızdaki gibi) doku hasaıı
yapıcı etkisi dokuperfüzyonunu artıncı etkisinden baskın
hale gelebilir. Böyle olduğunda DFT’in flep dokusunda
normalde görülen NO artışını engellemesinin zararlı
etkisi olduğunu önermek yanlış olabilir.
Çalışmamızın bir diğer tartışmalı sonucu DFT’in
flep yaşamına iyileştirmemiş olmasıdır. Oysa biz literatür
bilgilerine göre D F T ’in flep yaşamı için faydalı
olabileceğini öngörmüştük ve DFT’in iskemik donuk
hasarlı tavşan kulaklarında canlılığı artırdığı da
gösterilmişti57. Adı geçen çalışmada donuk yaralanması
oluşturulan kulaklarda NO düzeyleri ölçülmemişse de
bir başka çalışm ada Tercan ve ark. donukta NO
düzeylerinin azaldığını bildirmişlerdir A Bu durumda
NO açısından flep ve donuk hasarındaki patofizyolojik
olayların farklı olduğu düşünülebilir; çünkü flepte NO
düzeyi artarken, soğuk yaralanmasında azalmıştır. Bu
durumda flep dokusunda ve soğuk yaralanmak dokularda
yaşam oranlarının DFT tarafından farklı olarak
etkilenm esi tam bir uyuşm azlık olarak kabul
edilmemelidir.
Sonuç olarak DFT, bizim modelimizde iskemik flep
dokusunda total NO düzeylerinindeki artışı, flep
yaşamına faydalı bir etki göstermeden azalttı. Flep
yaşamı ve NO sentez veya inhibisyonu ile ilgili
tartışmalar nedeni ile daha detaylı çalışmalara ihtiyaç
vardır.
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