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ÖZET
Çalýþmamýzda alfa-tokoferol'ün (E vitamini) kýrýk
iyileþmesi üzerine olan etkileri 30 adet tavþan
üzerinde araþtýrýldý. Tavþanlar randomize olarak
deney ve kontrol olmak üzere iki eþit gruba ayrýldý.
Deneklerin sol fibulalarý lokal anestezi altýnda kýrýldý.
Deney grubundaki tavþanlara kýrýktan 1 saat önce
baþlanarak 5 gün süreyle 20 mg/kg/gün alfatokoferol IM olarak enjekte edilirken kontrol
grubundakilere ilaç verilmedi. Kýrýktan 4 hafta sonra
intraperitoneal sodyum pentobarbital uygulanarak
tavþanlar öldürüldü ve otopsi yapýlarak kýrýk
bölgesinden doku örnekleri alýndý. Bunlarýn
histopatolojik incelenmesi sonucu deney
grubundaki tavþanlarda kýrýk kaynamasýnýn daha iyi
olduðu tesbit edildi. Bu durum E vitaminin kýrýk
bölgesinde oluþan serbest oksijen radikalleri üzerine
antioksidan etki göstermesine baðlandý. Çalýþmanýn
sonucunda, alfa-tokoferolün kýrýk oluþtuktan sonraki
erken dönemde profilaktik olarak uygulanmasýnýn
kýrýk iyileþmesini olumlu yönde etkileyeceði
kanaatine varýldý.
Anahtar Kelimeler: Kýrýk Ýyileþmesi, Serbest
Oksijen Radikali, Alfa-Tokoferol.
SUMMARY
THE EFFECT OF ALPHA-TOCOPHEROL ON
FRACTURE HEALING IN RABBITS
Purpose: The effects of alpha-tocopherol (vitamin
E) on the fracture healing were examined on rabbits.
Materials and Method: Thirty rabbits were
divided into two groups randomly as experiment
and control groups. In the left fibulas of the guineas
were maked iatrogenic fracture under local
anaesthesia. Medicine wasn't administered to the
rabbits in control groups, whereas 20 mg-kg/day
alpha-tocopherol IM for five days was administered

to those in experiment group by starting an hour before
fracture. Four weeks after fracture, intraperitoneal
sodium pentobarbital was administered, and the
rabbits were killed and tissue samples were obtained.
Results: As a results of histopathologic examination
of tissue samples with the light microscope, it was
determined that fracture healing became better in
the rabbits in experiment group. This situation was
based on the influence of antioxidant on free oxygen
radicals occuring in fracture region of vitamin E.
Conclusion: In early period after fractureoccurrence, it was concluded that the prophylactic
administration of alpha-tocopherol would affect
fracture healing positively.
Key Words: Fracture Healing, Free Oxygen Radical,
Alpha-Tocopherol.
GÝRÝÞ
Aerob
organizmalarda
normal
oksijen
metabolizmasýnýn bir sonucu olarak serbest radikaller
diye isimlendirilen reaktif oksijen türleri üretilir.
Bunlarýn en önemlileri süperoksid, hidrojen peroksid
ve hidroksil radikalleridir1-4.
Serbest radikaller hücrelerin lipid, protein, DNA,
karbonhidrat ve enzim gibi tüm önemli bileþiklerine
etki ederek hücre hasarý ve sonunda hücre
ölümüne yol açarlar. Diabetes mellitus, kanser,
yaþlanma, sigara içimi ile ilgili kronik hastalýklarda
rol oynadýklarý, yara iyileþmesi, granülasyon
dokusu, kollajen ve kýkýrdak doku üzerine olumsuz
etkilerinin olduðu bilinmektedir1-4. Son yýllarda
bunlarýn kýrýk iyileþmesine olan etkilerini inceleyen
yayýnlara da rastlanmaktadýr3,4.
Reaktif oksijen türlerinin oluþumunu ve bunlarýn
meydana getirdiði hasarý önlemek için vücut
tarafýndan antioksidan savunma sistemleri
geliþtirilmiþtir. Alfa-tokoferol (E vitamini) doðal
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antioksidanlardandýr 1,5-7. Çalýþmamýzda, alfatokoferolün kýrýk iyileþmesine olan etkileri tavþanlar
üzerinde yapýlan deneysel çalýþmayla araþtýrýlmýþtýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalýþmada aðýrlýklarý 1.5-2.0 kg. arasýnda ve
ortalama yaþlarý 8 ay olan 30 adet erkek albino tavþan
kullanýldý. Tavþanlar randomize olarak her birinde 15
tane olmak üzere A ve B gruplarýna ayrýldý. A (kontrol)
grubuna herhangi birþey verilmezken, B (deney)
grubundaki tavþanlara 20 mg/kg/gün alfa-tokoferol
(E vitamini; Ephynal-Roche) kýrýktan 1 saat önce
baþlanmak üzere 5 gün süreyle IM olarak enjekte edildi.
Bütün tavþanlarýn sol arka ekstremiteleri
sabitleþtirildikten sonra fibula bölgesi %10 serbest alkol
içeren 10 gr. polyvinyl pyrolidon-iyod kompleksi
(Batticon-Adeka) ile dezenfekte edildi. 2.5 cc kadar
alfa-propilaminopropion-o-toluidid (Citanest-Astra) ile
lokal anestezi saðlandýktan sonra 1-2 cm'lik lateral bir
insizyonla girilerek fibula orta kýsmýna ulaþýldý. Fibulada
bir makas yardýmý ile nondeplase veya minimal
deplase transvers kýrýklar oluþturuldu. Giriþim sonrasý
yara suture edildi ve gaz tampon ile sarýldý. Ýþlem
sonrasý kontrol radyogramlarý çekilerek ayný tip kýrýk
oluþup oluþmadýðý incelendi. Çalýþmayý sonlandýrma
zamanýný belirlemek için haftada bir çekilen röntgen
grafilerinde 4. haftada kallus geliþiminin izlenmesi
üzerine %26 oranýnda sodyum pentobarbital 1 mg/
kg intraperitoneal olarak uygulanýp denekler öldürüldü.
Otopsi yapýlarak kýrýk bölgesinden doku örnekleri
alýndý. Kemik spesmenleri %10'luk formalin ile tesbit
edildikten sonra %3'lük formik asit içerisine atýlýp 5
gün süreyle bekletilerek dekalsifiye edildi.
Dekalsifikasyonun ardýndan parafin bloklama iþlemi
yapýldý. Tüm gereçten 5 mikron kalýnlýðýnda kesitler
alýnarak hematoksilen-eozin boyama yöntemiyle
boyandý. Preparatlar ýþýk mikroskopu ile deðerlendirildi.
Her denek için 10 ayrý 100 X'lük büyütme alaný
tarandý. Deðerlendirmede osteoblastik etkinlik,
fibroblastik proliferasyon, kallus içi kondroid yapý ve
osteoid yapýmý bulunup bulunmamasýna göre kýrýk
iyileþmesi 5 grade ayrýldý (Tablo I)8,9.
Tablo I
Kýrýk Ýyileþme Dereceleri
Histolojik

Psödoartroz oluþumu
Ýnkomplet kartilajinöz kaynama
Komplet kartilajinöz kaynama
Ýnkomplet kemiksel kaynama
Komplet kemiksel kaynama
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Grade

0
1
2
3
4

SONUÇLAR
Deney grubundaki hayvanlarýn tümünde inkomplet
kemiksel kaynama (Grade 3) görülürken, kontrol
grubundakilerin 3'ünde inkomplet kemiksel kaynama,
12 tanesinde ise komplet kartilajinöz kaynama
(Grade 2) olduðu tesbit edildi (Þekil 1, 2).

Þekil 1: Kontrol grubuna ait histolojik preparat (Komplet
kartilajinöz kaynama: Kýkýrdak geliþimi ve
fibroblastik proliferasyon (HE, 40X).

Þekil 2: Deney grubuna ait histolojik preparat (Ýnkomplet
kemiksel kaynama: Osteoid doku, osteoblastik aktivite,
kýkýrdak geliþmi ve fibroblastik proliferasyon (HE, 100X).

Veriler istatistiksel olarak Mann-Whitney U testi ile
analiz edildi ve her iki grup arasýndaki fark anlamlý
bulundu (p < 0.01).
TARTIÞMA
Serbest radikaller bir veya daha fazla ortaklanmamýþ
elektron ihtiva eden atom veya moleküllerdir. Bu
tür moleküller ortaklanmamýþ elektronlarýndan
dolayý oldukça reaktiftirler. Serbest radikaller
hücrelerin protein, DNA, karbonhidrat ve enzim gibi
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bileþiklerine de etki etmekle birlikte asýl etkilerini
membran lipidleri üzerinde (lipid peroksidasyonu)
gösterirler. Membrandaki kolesterol ve yað asitlerinin
doymamýþ baðlarý serbest radikallerle kolayca
reaksiyona girerek peroksidasyon ürünleri oluþtururlar.
Poliansatüre yað asitlerinin (poly unsalturated fatty
acid-PUFA) oksidatif yýkýmý lipid peroksidasyonu olarak
bilinir ve oldukça zararlýdýr. Kendi kendini devam ettiren
zincir reaksiyonu þeklinde ilerler ve meydana gelen
membran hasarý geri düþünümsüzdür1-5,10,11.
Serbest radikallerin biyolojik ve intrasellüler kaynaklarý
vardýr: Biyolojik kaynaklar; aktive olmuþ fagositler,
antineoplastik ajanlar, radyasyon, alýþkanlýk yapan
maddeler, çevresel ajanlar ve stres, intrasellüler kaynaklar
ise; küçük moleküllerin otooksidasyonu, enzimler ve
proteinler, mitokondrial elektron transport sistemleri,
peroksizomlar, plazma membraný ve oksidatif stres yapýcý
durumlardýr (Ör: travma, iskemi)1,2.
Reaktif oksijen türleri ve bunlarýn meydana getirdiði
hasarý önlemek için vücutta birçok savunma
mekanizmalarý geliþmiþtir. Bunlar antioksidanlar
olarak bilinir. Antioksidanlar peroksidasyon zincir
reaksiyonunu engelleyerek ve/veya reaktif oksijen
türlerini toplayarak lipid peroksidasyonunu inhibe
ederler. Antioksidanlar doðal (endojen kaynaklý) ve
ekzojen kaynaklý olmak üzere ikiye ayrýlýrlar. Alfatokoferol (vitamin E) doðal antioksidanlardandýr.
Hücre membran fosfolipidlerinde bulunan
polisansatüre yað asitlerini serbest radikal etkisinden
koruyan ilk savunma hattýný oluþturur. E vitamini
superoksid ve hidroksil radikallerini, singlet oksijeni,
lipid peroksi radikallerini indirger1,3,5-7,10.
Doku iskemisi sýrasýnda meydana gelen hasarýn büyük
bir bölümü, moleküler oksijenin dokuya girdiði
reperfüzyon esnasýnda oluþur. Ýskemi sýrasýnda endojen
fosfolipazlar aktive olur ve hücre membran
fosfolipidlerinden araþidonik asidi serbestleþtirerek
membran bütünlüðünün bozulmasýna neden olurlar.
Ayrýca ksantin oksidaz da iskemiyle aktive olur. Bunlar
serbest radikal oluþumu için potansiyel mekanizmalardýr.
Reperfüzyonun böbrek, beyin, kalp, iskelet adaleleri ve
barsaklar gibi hayati olan organlar üzerine olan olumsuz
etkileri gösterilmiþtir1-4,12,13.
Son yýllarda serbest oksijen radikallerinin kýrýk
iyileþmesi üzerine olan etkilerini içeren nadir
yayýnlara rastlanmaktadýr3,4.
Uzun bir kemik kýrýldýðý zaman kýrýk bölgesinde
arteriyal vazokonstrüksiyon geliþir. Takiben geçici bir
iskemik peryod ve arteriyal vazodilatasyon ve kýrýk
bölgesinde reperfüzyonda bir artýþ olur. Kýrýðýn
çevresindeki yumuþak dokularýn zedelenmesine

neden olan unsurlardan birisininde iskemi-reperfüzyon
olduðu bilinmektedir. Kýrýk oluþtuktan hemen sonra
inflamatuar, onarým ve remodelizasyon fazlalarýný
içeren iyileþme peryodu baþlar. Kýrýk hematomu kýrýk
iyileþmesi için gerekli temel ögeleri içerir. Kýrýk
iyileþmesinin erken dönemi oldukça önemlidir.
Baþlangýç fazýnda (ilk 5 gün) inflamatuar hücreler
(lokosit, makrofaj ve mast hücreleri) kýrýk bölgesine
ulaþýrlar. Polimorfonükleer lokositlerin aktivasyonuyla
üretilen serbest oksijen radikallerinin yara iyileþmesi
ve granülasyon dokusunu bozduklarý bildirilmiþtir3,4,14.
Serbest oksijen radikallerinin oluþumu ve etki
mekanizmalarý göz önüne alýndýðýnda kýrýk iyileþmesi
üzerine olumsuz etkilerinin olacaðý muhtemel
görünmektedir. Nitekim, Göktürk, ön kollarýný
manuel kompresyon ile kýrdýðý sýçanlarýn bir kýsmýna
polimorfonükleer lokositlerdeki NADPH oksidazý
uyarak serbest oksijen radikalleri oluþturmak için
zymosan uygulamýþ ve bu grupta kýrýk iyileþmesinin
bozulduðunu saptamýþtýr. Sonuç olarak serbest
oksijen radikallerinin kýrýk iyileþmesinde önemli
rolleri olduðu kanaatine varmýþtýr4.
Garett ve ark. kültür kemikleri üzerinde yaptýklarý
inceleme sonucunda serbest oksijen radikallerinin
ve özellikle süperoksid'in osteoklast oluþumu ve
aktivasyonunda dolayýsý ile kemik rezorbsiyonunda
arabulucu rol oynadýklarýný göstermiþlerdir15 .
Serbest oksijen radikalleri kýrýk iyileþmesini olumsuz
olarak etkiliyorsa bunlarýn oluþmasýný engelleyecek
vitamin E'ninde içinde yer aldýðý antioksidan diye
isimlendirilen maddelerin de zýt etkilerinin olmasý
gerekir. Engle ve ark. in vitro olarak yaptýklarý
çalýþmalarýnda, vitamin E'nin serum seviyelerine
baðlý olarak polimorfonükleer lokositler tarafýndan
bakterileri öldürmek için üretilen önemli bir oksijen
radikali olan superoksid anyonunun üretimini
önemli oranda azalttýðýný bulmuþlardýr16.
Durak ve ark. femurlarýný kýrdýklarý tavþanlar
üzerinde yaptýklarý çalýþmalarýnda; IM olarak serum
fizyolojik verdikleri kontrol grubunda serbest oksijen
radikallerinin etkilerinin kýrýk hematom sývýsýnda
plazmadan daha kuvvetli olduðunu bulmuþlardýr.
Buna kýrýk bölgesinde geliþen ve serbest oksijen
radikal üretimi ve lipid peroksidasyon artýþý ile
sonuçlanan iskemi ve reperfüzyonun sebep
olduðunu ileri sürmüþlerdir. Alfa-tokoferol enjekte
edilen grupta ise plazma ve kýrýk hematom sývýsýnda
konjuge dien deðerlerinin kontrol grubuna göre daha
düþük olduðunu tesbit etmiþ ve alfa-tokoferolün kýrýk
hematom sývýsýnda oluþan serbest oksijen radikalleri
üzerinde antioksidan bir etkiye sahip olduðu
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sonucuna varmýþlardýr. Kýrýk iyileþmesinin baþlangýç
döneminde profilaktik alfa-tokoferol (vitamin E)
uygulamasýnýn, femur kýrýðý gibi hemoraji riski olan
olgularda, serbest radikallerin bütün vücut sistemleri
ve kýrýk iyileþmesi üzerine olan olumsuz etkilerini
azaltacaðýný bildirmiþlerdir3.
Kovishnikov ve ark. bir pestisid olan Dipal verilen
tavþanlarda osteoblast ve kartilaj hücrelerinin
çoðalmasýnýn gerilediðini, ancak bir antioksidan olan
E vitaminin Dipal'in etkilerini azalttýðýný bulmuþlardýr17.
Melhus ve ark. serbest radikal oluþumunu artýrarak
kemik rezorbsiyonuna sebep olduðu bildirilen sigaranýn
artýrdýðý kalça kýrýðý riskinin diyetle alýnan vitaminlerle
deðiþip deðiþmediðini inceledikleri çalýþmalarýnda;
diyetle yeterli miktarda E vitamini alýnmasýnýn kalça
kýrýðý ihtamilini azalttýðýný tesbit etmiþlerdir18.
Kýrýk iyileþmesinin erken dönemi çok önemlidir. Kýrýk
oluþtuktan hemen sonra iskemi ve reperfüzyon
oluþmasý, kýrýk hematomunda lokositlerin birikmesi
serbest oksijen radikallerinin oluþmasý için uygun
or tam saðlar. Çalýþmamýzda, fibulalarýnda kýrýk
oluþturulan ve IM olarak 5 gün süreyle alfa-tokoferol
enjekte edilen deney grubundaki tavþanlarda,
kontrol grubundakilere göre kalitatif olarak
kaynamanýn daha iyi olduðu görülmüþ ve alfatokoferolün bu etkisi kýrýk bölgesinde oluþan serbest
oksijen radikalleri üzerine olan antioksidan etkisine
baðlanmýþtýr. Sonuç olarak, alfa-tokoferolün kýrýk
oluþtuktan sonra erken dönemde profilaktik olarak
kulanýlmasýnýn kýrýk kaynamasýný olumlu yönde
etkileyeceði kanaatine varýlmýþtýr.
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